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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Περί θανάτου και μέλλουσας ελπίδας 
 

Ο Θεός δημιούργησε τους ανθρώπους για να απολαμβάνουν την 
αιωνιότητα σε μια σχέση αγάπης μαζί Του και με τη δημιουργία Του. 
Όμως, αυτή η σχέση διαστρεβλώθηκε από τη μυστηριώδη εμφάνιση 
της αμαρτίας μέσα στις ουράνιες αυλές (Ησ. 14/ιδ’ 12–15, Ιεζ. 28/κη’ 
12–19, Αποκ. 12/ιβ’ 7–12) και την επακόλουθη πτώση του Αδάμ και 
της Εύας (Γέν. 3/γ’ 1–19, Ρωμ. 5/ε’ 12). Με τραγικό τρόπο, ο θάνατος 
κατέλαβε όχι μόνο το ανθρώπινο γένος, αλλά και κάθε μορφή ζωής. 
Εκφράσεις του θανάτου μπορούμε να δούμε σήμερα στα φύλλα που 
πέφτουν από τα δέντρα, στα λουλούδια που μαραίνονται, στα αθώα 
κατοικίδια μας που πεθαίνουν και στα αγαπημένα μας πρόσωπα 
που αποχωριζόμαστε τόσο επώδυνα. Ο κόσμος μας είναι γεμάτος 
από πόνο και ακατάσχετα δάκρυα.  

Λαχταρώντας έναν καλύτερο κόσμο, οι άνθρωποι έχουν ζωγραφί-
σει για τον εαυτό τους πολλούς «παράδεισους» στους οποίους θα 
ήθελαν να ζήσουν. Για παράδειγμα, το 1933 ο Άγγλος συγγραφέας 
Τζέιμς Χίλτον κυκλοφόρησε το βιβλίο του «Χαμένος ορίζοντας», το 
οποίο λίγα χρόνια αργότερα έγινε ταινία με τον ίδιο τίτλο. Η ταινία 
αποτυπώνει το δράμα ενός αεροπλάνου που μένει από καύσιμα και 
τελικά συντρίβεται στα χιονισμένα Ιμαλάια Όρη. Ο πιλότος πεθαίνει 
στη συντριβή, αλλά οι λίγοι επιζήσαντες ανασύρονται από τα συ-
ντρίμμια και συνοδεύονται από μια ομάδα Θιβετιανών στην παρα-
δεισένια κοιλάδα της Σάνγκρι-Λα. Απομονωμένοι από τον έξω κό-
σμο, οι κάτοικοι μεγαλώνουν με αγάπη και σοφία, ζώντας μια σχε-
δόν αθάνατη ζωή διαρκούς αρμονίας και χαράς. 

Φυσικά, αυτό είναι μόνο μυθοπλασία. 
Ως θνητά όντα, οι άνθρωποι χρειαζόμαστε ασφάλεια για το παρόν 

και ελπίδα για το μέλλον. Όπως πολύ καλά διατύπωσε ο Ελβετός 
θεολόγος Emil Brunner: «Ό,τι είναι το οξυγόνο για τους πνεύμονες, 
είναι η ελπίδα για  την ανθρώπινη ζωή. Αν αφαιρέσεις το οξυγόνο, 
επέρχεται ο θάνατος λόγω ασφυξίας. Αν αφαιρέσεις την ελπίδα, η 
ανθρωπότητα περιορίζεται λόγω έλλειψης αναπνοής- η απελπισία 
κυριαρχεί, προκαλώντας την παράλυση των διανοητικών και πνευ-
ματικών δυνάμεων από το αίσθημα της ανούσιας και άσκοπης ύ-
παρξης. Όπως αναπόφευκτα ο ανθρώπινος οργανισμός εξαρτάται 
από την παροχή οξυγόνου, έτσι αναπόφευκτα η ανθρωπότητα εξαρ-
τάται από την παροχή ελπίδας.» Eternal Hope (London: Lutterworth Press, 1954), 

σελ. 7. Πράγματι, η Βιβλική ελπίδα μάς στηρίζει κατά τη διάρκεια των 
υπαρξιακών κρίσεων που αντιμετωπίζουμε στο ταξίδι μας προς την 
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αιωνιότητα. Σε αντίθεση με τη φανταστική Σάνγκρι-Λα του «Χαμένου 
Ορίζοντα», η ελπίδα μας για αιώνια ζωή δεν ακολουθεί σοφιστικούς 
μύθους (Β’Πέτ. 1/α’16). Βασίζεται στην αξιόπιστη υπόσχεση του 
Θεού για έναν τέλειο κόσμο χωρίς άλλα δάκρυα, πόνο ή θάνατο (Α-
ποκ.21/κα’1–5). Αυτή η πολύτιμη υπόσχεση ενέπνευσε την αποστο-
λική εκκλησία και κρατήθηκε και αγαπήθηκε από πολλούς Χριστια-
νούς ανά τους αιώνες. Χωρίς ποτέ να χάνει τη δύναμή της, η ίδια 
αυτή υπόσχεση δίνει νόημα και σκοπό στη ζωή μας σήμερα. Μας 
επιτρέπει να ατενίζουμε με εμπιστοσύνη το μέλλον. Μας διαβεβαιώ-
νει ότι όλα τα αγαπημένα μας πρόσωπα που πέθαναν εν Χριστώ θα 
αναστηθούν τελικά από τους νεκρούς για να κληρονομήσουν την 
αιώνια ζωή.  

Ο παρών οδηγός μελέτης της Αγίας Γραφής πραγματεύεται το 
θέμα της Μεγάλης Διαμάχης μεταξύ καλού και κακού από την οπτική 
γωνία δύο βασικών θεμάτων. Το ένα είναι η προέλευση και η διαρ-
κής ύπαρξη της αμαρτίας και του θανάτου. Το άλλο θέμα είναι το 
διαρκές έργο του Θεού για την επίλυση αυτών των προβλημάτων 
και την επαναφορά του κόσμου στην αρχική, τέλεια κατάστασή του. 
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται επίσης στη θνητή φύση των ανθρώπων και 
στο πώς η ανάσταση είναι αυτή που οδηγεί στην αθανασία. Στην 
πραγματικότητα, δεν πρέπει να φοβόμαστε τον θάνατο επειδή ο Χρι-
στός πέθανε για εμάς και νίκησε τη δύναμη του θανάτου. Για την 
ακρίβεια, έχουμε τη διαβεβαίωση ότι Αυτός έχει «τα κλειδιά του άδη 
και του θανάτου» (Αποκ.1/α’18).  

Αυτήν την τριμηνία θα εξερευνήσουμε το οδυνηρό θέμα του θανά-
του αλλά υπό το πρίσμα της ελπίδας που μας προσφέρει ο Ιησούς.  
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ ΚΑΛΥΤΕΡΑ 

 

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

ρίξετε µία γρήγορη µατιά στο µάθηµα της επόµενης 
εβδοµάδας. 

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

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

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

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

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

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

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΘΕ ΕΥΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ 
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24 Σεπτεμβρίου - 30 Σεπτεμβρίου Σάββατο απόγευμα 
          

1. ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΕΝΑ ΤΕΛΕΙΟ ΣΥΜΠΑΝ 

 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Πώς έπεσες από τον ουρανό, Εωσφόρε, γιε 
της αυγής! Συντρίφτηκες καταγής, εσύ που καταπατούσες τα έ-
θνη!» Ησαΐας 14/ιδ’ 12. 
 

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Α’Ιωάν. 4/δ’ 
8,16,  Α’Ιωάν. 4/δ’7-16, Ιεζ. 28/κδ’12-19,  Ησ. 14/ιδ’12-15, Αποκ. 
12/ιβ’.  
 

Πολλοί στοχαστές προσπάθησαν να εξηγήσουν την προέλευση 
του κακού. Μερικοί υποστηρίζουν ότι το κακό υπήρχε πάντα επει-
δή, κατά την άποψή τους, το καλό μπορεί να εκτιμηθεί μόνο σε α-
ντίθεση με το κακό. Άλλοι πιστεύουν ότι ο κόσμος δημιουργήθηκε 
τέλειος αλλά, με κάποιο τρόπο, εμφανίστηκε το κακό. Για παρά-
δειγμα, στην ελληνική μυθολογία, το κακό ξεκίνησε όταν η περίερ-
γη Πανδώρα άνοιξε ένα σφραγισμένο κουτί και όλα τα κακά του 
κόσμου σκορπίστηκαν παντού (αυτός ο μύθος, ωστόσο, δεν εξηγεί 
την προέλευση των κακών που υποτίθεται ότι κρύβονταν σε αυτό 
το κουτί).  
Αντίθετα, η Αγία Γραφή διδάσκει ότι ο στοργικός Θεός μας είναι 
παντοδύναμος (Α’Χρον. 29/κθ’10,11) και τέλειος (Ματθ. 5/ε’48). 
Όλα όσα κάνει πρέπει ομοίως να είναι τέλεια (Δευτ. 32/λβ’4), κάτι 
που περιλαμβάνει και τον τρόπο που δημιούργησε τον κόσμο μας. 
Πώς, λοιπόν, θα μπορούσαν να εμφανιστούν το κακό και η αμαρ-
τία σε έναν τέλειο κόσμο; Σύμφωνα με τη Γένεση 3/γ’, η πτώση του 
Αδάμ και της Εύας έφερε στη γη την αμαρτία, το κακό και τον θά-
νατο.  
Όμως, αυτή η απάντηση εγείρει ένα άλλο ζήτημα. Ακόμα και πριν 
από την Πτώση, το κακό υπήρχε ήδη και εκδηλώθηκε από το φίδι 
το οποίο εξαπάτησε την Εύα (Γέν. 3/γ’1-5). Ως εκ τούτου, πρέπει 
να πάμε πίσω, ακόμη και πριν την Πτώση, προκειμένου να βρούμε 
την πηγή και την προέλευση του κακού που κυριαρχεί τόσο πολύ 
στη σημερινή μας ύπαρξη και που κατά καιρούς μπορεί να την κά-
νει αρκετά δυστυχισμένη.  
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Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 
 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ: ΜΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗ ΑΓΑΠΗΣ 
Η φύση στην παρούσα κατάστασή της μεταφέρει ένα διφορούμενο 
μήνυμα που συνδυάζει το καλό και το κακό. Οι τριανταφυλλιές 
μπορούν να παράγουν υπέροχα και αρωματικά τριαντάφυλλα, αλ-
λά και αιχμηρά, επώδυνα αγκάθια. Ένα τουκάν (τροπικό πουλί με 
χαρακτηριστικά μεγάλο ράμφος) μπορεί να μας εντυπωσιάσει με 
την ομορφιά του και στη συνέχεια να μας τρομάξει αφού μπορεί να 
επιτεθεί στις φωλιές άλλων πουλιών και να φάει τους εύθραυστους 
νεοσσούς τους. Ακόμα και οι άνθρωποι, που τη μια στιγμή είναι 
ικανοί να δείξουν καλοσύνη, την άλλη μπορεί να είναι μοχθηροί, 
μισητοί, ακόμα και βίαιοι. Δεν είναι περίεργο που στην παραβολή 
του σιταριού και των ζιζανίων, οι υπηρέτες ρώτησαν τον ιδιοκτήτη 
του χωραφιού: «“Κύριε, καλόν σπόρο δεν έσπειρες στο χωράφι 
σου; Από πού, λοιπόν, έχει τα ζιζάνια;” Και εκείνος είπε σε αυτούς: 
“Ένας εχθρός άνθρωπος το έκανε”» (Ματθ. 13/ιγ’ 27, 28). Ομοίως, 
ο Θεός δημιούργησε το σύμπαν τέλειο, αλλά ένας εχθρός το μόλυ-
νε με τους μυστηριώδεις σπόρους της αμαρτίας.  
Διαβάστε Α’Ιωάν. 4/δ’ 8,16. Τι μπορεί να μας πει η βεβαιότητα ότι 
«ο Θεός είναι αγάπη» για τη φύση των δημιουργικών δραστηριοτή-
των Του;  
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 

Το γεγονός ότι «ο Θεός είναι αγάπη» (Α’Ιωάν. 4/δ’8,16) έχει τουλά-
χιστον τρεις βασικές συνέπειες. Πρώτον, η αγάπη από την ίδια της 
τη φύση δεν μπορεί να υπάρχει κλειστή στον εαυτό της, αλλά πρέ-
πει να εκφράζεται. (Ποιο είδος αγάπης δεν εκφράζεται;) Η αγάπη 
του Θεού μοιράζεται εσωτερικά μεταξύ των Τριών Προσώπων της 
Θεότητας και εξωτερικά στη σχέση Του με όλα τα πλάσματά Του. 
Δεύτερον, όλα όσα κάνει ο Θεός αποτελούν έκφραση της αμετά-
βλητης και της άνευ όρων αγάπης Του. Αυτό περιλαμβάνει τα δη-
μιουργικά Του έργα, τις λυτρωτικές Του ενέργειες, ακόμη και τις 
εκδηλώσεις των τιμωρητικών Του κρίσεων. Στην πραγματικότητα, 
«Η αγάπη του Θεού εκφράσθηκε τόσο με τη δικαιοσύνη Του όσο 
και με την ευσπλαχνία Του. Η δικαιοσύνη είναι η βάση του θρόνου 
Του και το αποτέλεσμα της αγάπης Του.» Ε.Χουάιτ, Ζ.Χ. σελ.736  Και τρί-
τον, εφόσον ο Θεός είναι αγάπη και όλα όσα κάνει εκφράζουν την 
αγάπη Του, δεν μπορεί να είναι ο δημιουργός της αμαρτίας, η ο-
ποία έρχεται σε άμεση αντίθεση με τον ίδιο Του τον χαρακτήρα.  
Χρειαζόταν όμως πραγματικά ο Θεός να δημιουργήσει το σύμπαν; 
Από τη σκοπιά της κυριαρχίας Του, θα μπορούσε κανείς να πει 
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«Όχι», διότι ήταν μια απόφαση της ελεύθερης βούλησής Του. Ω-
στόσο, από την οπτική γωνία της στοργικής Του φύσης, ήθελε ένα 
σύμπαν ως μέσο έκφρασης της αγάπης Του. Και πόσο εκπληκτικό 
είναι το γεγονός ότι δημιούργησε κάποιες μορφές ζωής, όπως τους 
ανθρώπους, όχι μόνο ικανές να ανταποκριθούν στην αγάπη Του, 
αλλά και ικανές να μοιραστούν και να εκφράσουν αγάπη, όχι μόνο 
προς Εκείνον αλλά και προς τους άλλους. (Δείτε Μάρ. 12/ιβ’30-31). 
ΣΚΕΨΗ: Κοιτάξτε τη δημιουργία στον κόσμο γύρω σας. Με ποιους 
τρόπους μπορείτε να δείτε σε αυτόν να αντικατοπτρίζεται η αγάπη 
του Θεού, παρά τις καταστροφές της αμαρτίας; Πώς μπορούμε να 
αντλούμε μαθήματα ελπίδας από την αγάπη του Θεού που αποκα-
λύπτεται στη Δημιουργία;  
 
Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 
 

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΒΟΥΛΗΣΗ: Η ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ 
Διαβάστε Α’Ιωάν. 4/δ’7-16. Τι μας λέει αυτή η περικοπή για την 
ελεύθερη βούληση ως προϋπόθεση για την καλλιέργεια της αγά-
πης;  
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 

Τα τεχνητά λουλούδια μπορεί να είναι πανέμορφα, αλλά δεν μεγα-
λώνουν και δεν ανθίζουν όπως τα αληθινά. Τα ρομπότ είναι προ-
γραμματισμένα να μιλούν και να εκτελούν πολλές εργασίες, αλλά 
δεν έχουν ούτε ζωή ούτε συναισθήματα. Στην πραγματικότητα, η 
ζωή και η ελεύθερη βούληση είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για 
να λάβει κάποιος αγάπη, να την καλλιεργήσει και να την μοιραστεί. 
Έτσι, ο στοργικός Θεός μας, δημιούργησε τους αγγέλους (συμπε-
ριλαμβανομένου του Εωσφόρου) και τα ανθρώπινα όντα με την 
ελευθερία να κάνουν τις δικές τους επιλογές, συμπεριλαμβανομέ-
νης της δυνατότητας να ακολουθήσουν ένα λάθος μονοπάτι. Με 
άλλα λόγια, ο Θεός δημιούργησε ολόκληρο το σύμπαν ως ένα τέ-
λειο και αρμονικό περιβάλλον για να αναπτυχθούν τα πλάσματά 
Του σε αγάπη και σοφία.  
Στην Α’Ιωάν. 4/δ’7-16, ο απόστολος Ιωάννης υπογραμμίζει ότι ο 
Θεός είναι αγάπη και ότι φανέρωσε την αγάπη Του προς εμάς 
στέλνοντας τον ίδιο Του τον Υιό να πεθάνει για τις αμαρτίες μας. 
Ως αποτέλεσμα, θα πρέπει να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας 
για την άπειρη αγάπη Του. Μια τέτοια αγάπη, θεϊκής προέλευσης, 
θα ήταν η πιο πειστική απόδειξη ότι ο Θεός κατοικεί μέσα μας και 
εμείς σε Αυτόν. Αυτή η έκκληση, να αντανακλούμε την αγάπη του 
Θεού ο ένας στον άλλον, έχει νόημα μόνο αν απευθύνεται σε πλά-
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σματα που μπορούν να επιλέξουν το να καλλιεργήσουν και να εκ-
φράσουν αυτή την αγάπη ή, αντίθετα, να ζήσουν μια εγωκεντρική 
ζωή. Ωστόσο, η ελευθερία της επιλογής μπορεί εύκολα να γίνει 
αντικείμενο κατάχρησης, γεγονός που αποδεικνύεται θλιβερά στην 
τραγική εξέγερση του Εωσφόρου στον ουρανό.  
Ακόμα και αν αναγνωρίζουν τη σημασία της ελεύθερης βούλησης, 
μερικοί άνθρωποι εξακολουθούν να αναρωτιούνται: Εφόσον ο Θε-
ός ήξερε ότι ο Εωσφόρος θα επαναστατούσε, γιατί τον δημιούργη-
σε; Μήπως η δημιουργία του Εωσφόρου καθιστά τον Θεό τελικά 
υπεύθυνο για την προέλευση της αμαρτίας; 
Αυτό μπορεί να είναι ένα πολύ δύσκολο ερώτημα, διότι εξαρτάται 
από πολλούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου του τι ακριβώς 
εννοείται με τη λέξη «υπεύθυνος». Η προέλευση και η φύση της 
αμαρτίας είναι μυστήρια που κανείς δεν μπορεί να εξηγήσει πλή-
ρως.  
Ακόμα κι έτσι, ο Θεός δεν διέταξε την ύπαρξη της αμαρτίας∙ απλώς 
επέτρεψε την ύπαρξή της και, στη συνέχεια, στο σταυρό, ανέλαβε 
την έσχατη ποινή γι’αυτή την αμαρτία, ώστε να μπορεί τελικά να 
την εξαλείψει. Σε όλους τους οδυνηρούς μας συλλογισμούς για το 
κακό, δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε ότι ο ίδιος ο Θεός πλήρωσε το 
υψηλότερο τίμημα για την ύπαρξη της αμαρτίας και του κακού (βλ. 
Ματθ. 5/ε’43-48, Ρωμ. 5/ε’6-11) και ότι έχει υποφέρει από αυτά 
περισσότερο από ό,τι θα υποφέρει ποτέ ο καθένας από εμάς.  
ΣΚΕΨΗ: Η ελεύθερη βούληση, δώρο του Θεού, είναι ιερή, αλλά 
έρχεται βαριά φορτωμένη με ισχυρές συνέπειες, όχι μόνο για τον 
εαυτό μας αλλά και για τους άλλους. Ποιες σημαντικές αποφάσεις 
πρόκειται να πάρετε, χρησιμοποιώντας αυτό το δώρο, και ποιες θα 
είναι οι συνέπειες των όποιων επιλογών σας;  
 
Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 
 

ΜΥΣΤΗΡΙΩΔΗΣ ΑΧΑΡΙΣΤΙΑ 
Διαβάστε Ιεζεκιήλ 28/κη’12-19. Τι μπορούμε να μάθουμε από αυτά 
το εδάφια για τη μυστηριώδη προέλευση της αμαρτίας;  
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 

Μεγάλο μέρος του βιβλίου του Ιεζεκιήλ για το τέλος του κόσμου 
είναι γραμμένο σε συμβολική γλώσσα. Σε πολλές περιπτώσεις, 
συγκεκριμένες οντότητες (όπως πρόσωπα, ζώα και αντικείμενα) 
και τοπικά γεγονότα χρησιμοποιούνται για να αναπαραστήσουν και 
να περιγράψουν ευρύτερες κοσμικές ή/και ιστορικές πραγματικότη-
τες. Στο Ιεζ. 28/κη’1-10, ο Κύριος μίλησε για τον βασιλιά της Τύρου 



10 

 

(η Τύρος ήταν μια ακμάζουσα αρχαία πόλη-λιμάνι των Φοινίκων) 
ως έναν πλούσιο και υπερήφανο ηγεμόνα που ήταν μόνο ένας άν-
θρωπος, αλλά που ισχυριζόταν ότι ήταν θεός και  καθόταν (όπως 
ισχυριζόταν) ακόμη και στον θρόνο των θεών.  
Στη συνέχεια, στο Ιεζ. 28/κη’12–19, αυτή η ιστορική πραγματικότη-
τα γίνεται μια αναλογία για να περιγράψει την αρχική πτώση του 
Εωσφόρου στις ουράνιες αυλές. Έτσι, ο βασιλιάς της Τύρου, ο ο-
ποίος ήταν άνθρωπος που ζούσε στην καρδιά των θαλασσών 
(Ιεζ.28/κη’2, 8), τώρα αντιπροσωπεύει το χρισμένο χερουβείμ που 
επισκίαζε, ζούσε στην Εδέμ, στον παράδεισο και στο άγιο βουνό 
του Θεού (Ιεζ. 28/κη’ 13,14).  
Μια κρίσιμη δήλωση σε ολόκληρη την αφήγηση βρίσκεται στο εδά-
φιο 15, το οποίο λέει: «Ήσουν τέλειος στους δρόμους σου, από την 
ημέρα που κτίστηκες, μέχρις ότου βρέθηκε μέσα σε σένα αδικία.» 
Ως εκ τούτου, η τελειότητα του Εωσφόρου περιλάμβανε τη δυνατό-
τητα για το κακό, τη δυνατότητα να κάνει λάθος, και αυτό συνέβη 
επειδή, ως ηθικό ον, ο Εωσφόρος διέθετε ελεύθερη βούληση, μέ-
ρος αυτού που σημαίνει να είσαι τέλειο ον.  
Στην πραγματικότητα, ο Εωσφόρος δημιουργήθηκε τέλειος- γεγο-
νός που περιλάμβανε και την ικανότητά του να επιλέξει  ελεύθερα. 
Ωστόσο, κάνοντας κατάχρηση αυτής της τελειότητας με την κακή 
χρήση της ελεύθερης βούλησής του, διαφθάρηκε θεωρώντας τον 
εαυτό του πιο σημαντικό από ό,τι ήταν στην πραγματικότητα.  
Ο Εωσφόρος δεν ήταν πλέον ικανοποιημένος από τον τρόπο με 
τον οποίο ο Θεός τον είχε δημιουργήσει και τον είχε τιμήσει, έχασε 
την ευγνωμοσύνη του προς τον Θεό και θέλησε να λάβει περισσό-
τερη αναγνώριση από όση του άξιζε. Το πώς θα μπορούσε να 
συμβεί αυτό σε ένα τέλειο αγγελικό ον που ζει σε ένα τέλειο σύ-
μπαν είναι, όπως ήδη αναφέρθηκε, ένα μυστήριο.  
«Η αμαρτία είναι ένα μυστηριώδες, ανεξήγητο πράγμα. Δεν υπήρ-
χε λόγος για την ύπαρξή της το να προσπαθήσει κανείς να την ε-
ξηγήσει είναι σαν να προσπαθεί να δώσει λόγο γι’ αυτήν και αυτό 
θα σήμαινε ότι τη δικαιολογεί. Η αμαρτία εμφανίστηκε σε ένα τέλειο 
σύμπαν, ένα πράγμα που αποδείχθηκε ασυγχώρητο. Ε. Χουάιτ, The 

Truth About Angels, p. 30.  

ΣΚΕΨΗ: Στην Α’Θεσ. 5/ε’18, ο Παύλος λέει ότι σε όλα πρέπει να 
ευχαριστούμε. Πώς μπορούν αυτά τα λόγια να μας βοηθήσουν να 
ξεπεράσουμε κάθε αίσθημα αχαριστίας και αυτολύπησης, ειδικά σε 
δύσκολες στιγμές;  
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Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 
 

ΤΟ ΤΙΜΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΕΡΗΦΑΝΕΙΑΣ 
Μέσα στην Αγία Γραφή, μπορεί κανείς να δει δύο κυρίαρχα θέματα 
ή μοτίβα που ανταγωνίζονται το ένα το άλλο. Το ένα είναι το θέμα 
της Σαλήμ, του όρους Σιών, της Ιερουσαλήμ και της Νέας Ιερουσα-
λήμ, που αντιπροσωπεύει τη βασιλεία του Θεού. Το άλλο είναι το 
θέμα της Βαβέλ και της Βαβυλώνας, το οποίο αντιπροσωπεύει την 
κίβδηλη επικράτεια του Σατανά. Αρκετές φορές ο Θεός κάλεσε τον 
λαό Του να βγει από την ειδωλολατρική Βαβυλώνα για να Τον υ-
πηρετήσει στη Γη της Επαγγελίας.  
Για παράδειγμα, ο Άβραμ (ο μετέπειτα Αβραάμ) κλήθηκε να μετοι-
κίσει από την Ουρ των Χαλδαίων στη γη Χαναάν (Γέν. 11/ια’31-
12/ιβ’9). Στο τέλος της μακράς εξορίας τους, οι Εβραίοι εγκατέλει-
ψαν τη Βαβυλώνα και επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ (Έσδ. 2/β’). 
Στο βιβλίο της Αποκάλυψης, ο λαός του Θεού καλείται να βγει από 
τη Βαβυλώνα του έσχατου καιρού (Αποκ. 18/ιη’4) για να μείνει τελι-
κά μαζί Του στο όρος Σιών και στη Νέα Ιερουσαλήμ (Αποκ. 14/ιδ’1, 
Αποκ. 21/κα’1-3, 10).  
Διαβάστε Ησαΐα 14/ιδ’12-15. Ποιες εκτεταμένες συνέπειες έφερε 
στο σύμπαν και σε αυτόν τον κόσμο η υπερηφάνεια του Εωσφό-
ρου όσο βρισκόταν στον ουρανό; 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 

Στην Αγία Γραφή, η πόλη της Βαβυλώνας αντιπροσωπεύει μια δύ-
ναμη σε άμεση αντίθεση με τον Θεό και τη βασιλεία Του∙ και ο βα-
σιλιάς της Βαβυλώνας (με ιδιαίτερη νύξη στον Ναβουχοδονόσορ) 
γίνεται σύμβολο υπερηφάνειας και αλαζονείας. Ο Θεός είχε απο-
καλύψει στον βασιλιά Ναβουχοδονόσορ ότι η Βαβυλώνα ήταν μόνο 
το χρυσό κεφάλι της μεγάλης εικόνας των διαδοχικών αυτοκρατο-
ριών (Δαν. 2/β’37, 38). Περιφρονώντας την αποκάλυψη του Θεού, 
ο βασιλιάς έφτιαξε μια εικόνα εξ ολοκλήρου από χρυσό—ως σύμ-
βολο ότι το βασίλειό του θα διαρκούσε για πάντα—και μάλιστα α-
παίτησε από όλους να την λατρέψουν (Δαν. 3/γ’). Όπως και στην 
περίπτωση του βασιλιά της Τύρου (Ιεζ. 28/κη’12–19), ο βασιλιάς 
της Βαβυλώνας έγινε επίσης σύμβολο του Εωσφόρου.  
Ο Ησαΐας, στο 14/ιδ’3-11 περιγράφει την πτώση του υπερόπτη και 
δυνάστη βασιλιά της Βαβυλώνας. Στη συνέχεια, στα εδάφια 12-15 
μετακινείται από το ιστορικό πεδίο στις ουράνιες αυλές και τονίζει 
ότι ένα παρόμοιο υπερήφανο και αλαζονικό πνεύμα δημιούργησε 
την αρχική πτώση του Εωσφόρου. Το κείμενο εξηγεί ότι ο Εωσφό-
ρος σχεδίαζε να υψώσει τον θρόνο του πάνω από όλες τις ουρά-
νιες στρατιές και να κάνει τον εαυτό του όμοιο με τον Ύψιστο (εδ. 
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14). Αυτή ήταν η αρχή μιας νέας και εχθρικής κατάστασης, στην 
οποία η ανιδιοτελής αγάπη και η συνεργασία του Θεού θα αμφι-
σβητούνταν από τον εγωισμό και τον ανταγωνισμό του Εωσφόρου. 
Ο εχθρός δεν φοβήθηκε να κατηγορήσει τον Θεό για αυτό που ή-
ταν ο ίδιος και να διαδώσει τα ψέματά του σε άλλους αγγέλους. 
Εδώ είναι η μυστηριώδης προέλευση του κακού στο σύμπαν.  
ΣΚΕΨΗ: Γιατί είναι τόσο εύκολο να γίνουμε υπερήφανοι και να 
καυχιόμαστε είτε για τις θέσεις μας είτε για τα επιτεύγματά μας, είτε 
και για τα δύο; Πώς η διατήρηση του σταυρού μπροστά μας, μας 
αποτρέπει από το να πέσουμε σε μια τέτοια παγίδα;  
 
Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου 
 

Η ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ 
Διαβάστε Αποκ. 12/ιβ’. Τι διδάσκει αυτό το κεφάλαιο για την εξά-
πλωση της εξέγερσης που έγινε στον ουρανό και έφθασε στη γη; 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 

Η πτώση του Εωσφόρου δεν ήταν μια απλή σύγκρουση αντικρου-
όμενων ιδεών. Η Αποκ. 12/ιβ’ μας λέει ότι ξέσπασε μεγάλος πόλε-
μος στον ουρανό μεταξύ του Εωσφόρου και των αγγέλων του, και 
του Χριστού και των αγγέλων Του. Σε αυτό το χωρίο, ο Εωσφόρος 
αποκαλείται «ο μεγάλος δράκοντας», «το αρχαίο φίδι», «ο Διάβο-
λος και ο Σατανάς» και «ο κατήγορος των αδελφών μας» (Α-
ποκ.12/ιβ’9-10). Ο Χριστός αναφέρεται ως Μιχαήλ (Αποκ. 12/ιβ’7) 
που σημαίνει όμοιος με τον Θεό.  
Με βάση την αναφορά στον αρχάγγελο Μιχαήλ (Ιούδα 9), ορισμέ-
νοι ερμηνευτές πιστεύουν ότι είναι απλώς ένας άγγελος. Όμως στο 
βιβλίο του Δανιήλ, κάθε σημαντικό όραμα κορυφώνεται με τον Χρι-
στό και την αιώνια βασιλεία Του - ως πέτρα που αποκόπηκε χωρίς 
χέρια (Δαν. 2/β’34, 45), ως Υιός ανθρώπου (Δαν. 7/ζ’13), ως Άρ-
χοντας του στρατεύματος και Άρχοντας των αρχόντων (Δαν. 
8/η’11, 25) και ως Μιχαήλ, ο μεγάλος άρχοντας (Δαν. 12/ιβ’1). Έ-
τσι, καθώς ο Άγγελος του Κυρίου είναι ο Ίδιος ο Κύριος (Έξ. 3/γ’1-
6, Πράξ. 7/ζ’30-33, κ.λπ.), ο Μιχαήλ πρέπει να είναι το ίδιο Θεϊκό 
Πρόσωπο (δηλαδή, ο Ίδιος ο Χριστός).  
Η Αποκάλυψη 12/1β’ παρείχε μια γενική επισκόπηση αυτής της 
συνεχιζόμενης διαμάχης, η οποία (1) ξεκίνησε στον ουρανό με την 
εξέγερση του Εωσφόρου και του 1/3 των ουράνιων αγγέλων, (2) 
κορυφώθηκε με την αποφασιστική νίκη του Χριστού στον σταυρό 
και (3) συνεχίζεται ακόμα ενάντια στον λαό του Θεού, το πιστό υ-
πόλοιπο των εσχάτων ημερών.  
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Αναλογιζόμενη την αρχή αυτής της διαμάχης, η Ε. Χουάιτ εξηγεί 
ότι: «Για πολύ καιρό ο πολυεύσπλαχνος Θεός ανέχθηκε τον Εω-
σφόρο. Δεν τον υποβίβασε από την τιμητική του θέση ευθύς μόλις 
άρχισε να υποθάλπει το πνεύμα της δυσαρέσκειας, ούτε ακόμη και 
όταν επιδόθηκε να παρουσιάζει τις ψεύτικες αξιώσεις του στους 
πιστούς αγγέλους. Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα εξακολου-
θούσε να παραμένει στον ουρανό. Επανειλημμένα του προσφέρ-
θηκε συγχώρηση, αν εκδήλωνε μετάνοια και υποταγή.» Τ.Π.Σ. σελ. 591 

Δεν γνωρίζουμε πόσο καιρό διήρκεσε αυτός ο πόλεμος στον ουρα-
νό. Ανεξάρτητα από την έντασή του και τη χρονική του διάρκεια, το 
σημαντικό είναι ότι ο Σατανάς και οι άγγελοί του «δεν υπερίσχυ-
σαν, ούτε βρέθηκε πλέον τόπος γι’ αυτούς στον ουρανό» (Αποκ. 
12/ιβ’8, Λουκ. 10/ι’18). Το πρόβλημα βέβαια τώρα είναι ότι ήρθαν 
εδώ, στη γη.  
ΣΚΕΨΗ: Με ποιους τρόπους μπορούμε να δούμε την πραγματικό-
τητα αυτής της μάχης να διαδραματίζεται στη γη; Ποια είναι η μόνη 
μας ελπίδα να νικήσουμε τον εχθρό μας σε αυτή τη μάχη;  
 
Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου            Δύση ηλίου: 19:10’ 
          
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: Διαβάστε Ε. Χουάιτ, Π.Π. σελ. 1-12, Τ.Π.Σ. 
σελ. 587-601 
 
«Δεν υπήρχε καμία πιθανή ελπίδα για τη λύτρωση εκείνων (του 
Σατανά και των αγγέλων του) που είχαν γίνει μάρτυρες και είχαν 
απολαύσει την ανείπωτη δόξα του ουρανού και είχαν δει το τρομε-
ρό μεγαλείο του Θεού και, παρουσία όλης αυτής της δόξας, είχαν 
επαναστατήσει εναντίον Του. Δεν υπήρχαν νέες και θαυμαστές 
επιδείξεις της εξυψωμένης δύναμης του Θεού που θα μπορούσαν 
να τους εντυπωσιάσουν τόσο βαθιά όσο εκείνες που είχαν ήδη 
βιώσει. Εφόσον μπορούσαν να επαναστατήσουν παρουσία της 
ίδιας της ανείπωτης δόξας, δεν θα μπορούσαν να βρεθούν σε ευ-
νοϊκότερη κατάσταση για να αποδειχθούν. Δεν υπήρχε καμία εφε-
δρική δύναμη εξουσίας, ούτε υπήρχαν μεγαλύτερα ύψη και βάθη 
άπειρης δόξας για να εξουδετερώσουν τις ζηλότυπες αμφιβολίες 
και την επαναστατική μουρμούρα τους. Η ενοχή τους και η τιμωρία 
τους έπρεπε να είναι ανάλογη με τα υψηλά  προνόμιά τους στις 
ουράνιες αυλές.» Ε. Χουάιτ, Confrontation p.21 

«Από την αρχή ο Θεός και ο Χριστός γνώριζαν την αποστασία του 
Σατανά και την πτώση του ανθρώπου με την απατηλή δύναμη του 
αποστάτη. Ο Θεός δεν ευθύνεται για την ύπαρξη της αμαρτίας, 
αλλά την προείδε και έλαβε τα απαιτούμενα μέτρα για να αντιμε-
τωπίσει την τρομερή, επείγουσα ανάγκη. Τόσο μεγάλη ήταν η α-
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γάπη Του για τον κόσμο, ώστε υποσχέθηκε να δώσει τον μονογενή 
Υιό Του “διά να μη απολεσθή πας ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να 
έχη ζωήν αιώνιον.” Ιωάννην γ΄[3]16.» Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ. σελ. 4 

 
Ερωτήσεις για συζήτηση:  
1. Συζητήστε το ερώτημα αν ο Θεός είναι τελικά υπεύθυνος για την 
προέλευση και την ύπαρξη του κακού στον κόσμο μας. Πώς θα 
απαντούσαμε σε αυτή την κατηγορία; 
2. Πώς ταιριάζει ο Σταυρός με την κατανόηση του όλου ζητήματος 
του κακού; Γιατί ο Σταυρός και ό,τι συνέβη εκεί πρέπει να είναι κε-
ντρικής σημασίας για την κατανόηση της προέλευσης του κακού; 
3. Μετά από τόσες χιλιετίες αμαρτίας και πόνου στον κόσμο μας, ο 
Σατανάς θα πρέπει να έχει πλήρη επίγνωση των τραγικών συνε-
πειών της επανάστασής του. Γιατί, λοιπόν, συνεχίζει ακόμα την 
εξέγερσή του ενάντια στον Θεό; 
4. Στο Ματθ. 5/ε’43-48, ο Χριστός μιλά για την άνευ όρων αγάπη 
του Θεού προς όλους τους ανθρώπους, ως πρότυπο για όλες τις 
δικές μας αλληλεπιδράσεις. Πώς μπορείτε να αντικατοπτρίσετε 
αυτό το μοτίβο ακόμη περισσότερο στην οικογένειά σας και την  
εκκλησία σας; 
5. Ο απόστολος Πέτρος μας προειδοποιεί ότι «ο διάβολος περι-
τριγυρίζει, σαν ωρυόμενο λιοντάρι, ζητώντας ποιον να καταπιεί» 
(Α’ Πέτ. 5/ε’8). Διαβάστε επίσης Εφεσ. 6/ς’10-20. Πώς μπορούμε 
να υπερισχύσουμε «ενάντια στις μεθοδείες του διαβόλου»; (Εφεσ. 
6/ς’11) 
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1 Οκτωβρίου – 7 Οκτωβρίου                           Σάββατο απόγευμα 
 

2. ΘΑΝΑΤΟΣ ΣΕ ΕΝΑΝ ΑΜΑΡΤΩΛΟ ΚΟΣΜΟ 

 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Γι’ αυτό, όπως διαμέσου ενός ανθρώπου η 
αμαρτία μπήκε μέσα στον κόσμο, και με την αμαρτία ο θάνατος, και 
με τον τρόπο αυτό ο θάνατος πέρασε μέσα σε όλους τους ανθρώ-
πους, για τον λόγο ότι όλοι αμάρτησαν» Ρωμαίους 5/ε’12 
 

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Γέν. 2/β’16-17, 
3/γ’1-7, Ψαλ. 115/ριε’17, Ιωάν. 5/ε’28-29, Ρωμ. 5/ε’12, Β’Κορ. 5/ε’21 
 

Ο Χριστός ήταν ο Θεϊκός Εκπρόσωπος μέσω του Οποίου ο Θεός 
έφερε σε ύπαρξη το σύμπαν και τον κόσμο (Ιωάν.1/α’1-3, 10, Κολ. 
1/α’16 Εβρ. 1/α’2). Όμως, όταν ο Θεός Πατέρας απένειμε ιδιαίτερη 
τιμή στον Χριστό και ανακοίνωσε ότι μαζί θα δημιουργούσαν αυτόν 
τον κόσμο, «ο Εωσφόρος φθόνησε τον Χριστό» (Ε. Χουάιτ, Η ιστορία της 

Απολυτρώσεως, σελ.1) και συνωμότησε εναντίον Του. 
Έχοντας εκδιωχθεί από τον ουρανό, ο Σατανάς αποφάσισε «να 
παρακινήσει τον Αδάμ και την Εύα να επαναστατήσουν κατά του 
Θεού γνωρίζοντας ότι με την πράξη αυτή θα προξενούσε λύπη 
στον ουρανό και θα κατέστρεφε την ευτυχία του ζευγαριού.» Φα-
ντάστηκε ότι «Αν μπορούσε με κάποιο τρόπο να τους παραπλανή-
σει και να παρακούσουν τον ιερό νόμο, τότε ο Θεός θα έθετε ένα 
σχέδιο βάση του οποίου θα μπορούσαν να συγχωρηθούν. Οπότε, 
αυτός και όλοι οι πεσμένοι άγγελοι, δικαιωματικά θα μπορούσαν να 
συμμεριστούν με το ανθρώπινο ζευγάρι την ευσπλαχνία του Θε-
ού.» Ε. Χουάιτ, Η ιστορία της Απολυτρώσεως σελ. 12,13. 

Έχοντας πλήρη επίγνωση της στρατηγικής του Σατανά, ο Θεός 
προειδοποίησε τον Αδάμ και την Εύα να μην εκτεθούν στον πειρα-
σμό (Γέν. 2/β’16-17). Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και όταν ο κόσμος 
ήταν τέλειος και άμεμπτος, υπήρχαν ήδη σαφείς περιορισμοί  που 
έπρεπε οι άνθρωποι να υπακούσουν.  
Αυτή την εβδομάδα θα αναλογιστούμε την πτώση του Αδάμ και της 
Εύας, το πώς η αμαρτία και ο θάνατος κατέλαβαν τον κόσμο μας 
και το πώς ο Θεός φύτεψε το σπόρο της ελπίδας για την ανθρω-
πότητα, ακόμη και στην Εδέμ.  
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Κυριακή 2 Οκτωβρίου 
 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΝΤΑΣΗ 
Ο κόσμος, όπως προήλθε από τον Κύριο, ήταν τέλειος (Γέν. 
1/α’31). Ο θάνατος ήταν μια άγνωστη εμπειρία για τον Αδάμ και 
την Εύα. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Θεός ήρθε στον Κήπο της Εδέμ και 
προειδοποίησε: «Από κάθε δέντρο του παραδείσου θα τρως ελεύ-
θερα, από το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού, όμως 
δεν θα φας απ’ αυτό∙ επειδή, την ίδια ημέρα που θα φας απ’ αυτό, 
θα πεθάνεις οπωσδήποτε» Γέν. 2/β’16-17.  
Πώς η Γένεση 2/β’16-17 δείχνει την πραγματικότητα της ελεύθερης 
βούλησης στην τελειότητα της Εδέμ; Δηλαδή, γιατί θα χρειαζόταν ο 
Θεός να τους προειδοποιήσει αν δεν μπορούσαν να επιλέξουν ε-
λεύθερα;  
_____________________________________________________ 
 

Κάποια στιγμή, μετά από αυτή την προειδοποίηση του Θεού, ο 
Σατανάς πήρε τη μορφή φιδιού και μπήκε στην Εδέμ. Η Εύα είδε το 
φίδι να τρώει με χαρά τον απαγορευμένο καρπό χωρίς να πεθάνει. 
«Αυτό το ίδιο είχε φάει από τον απαγορευμένο καρπό» (Ε. Χουάιτ, Π.Π. 

σελ. 34) και τίποτα δεν του είχε συμβεί.  
Διαβάστε τη Γέν. 3/γ’1-4. Βάζοντας τον εαυτό σας στη θέση της 
Εύας, γιατί θα μπορούσαν αυτά τα λόγια να σας φαίνονταν πειστι-
κά; 
_____________________________________________________ 
 

Από τη σκοπιά της ανθρώπινης λογικής, το επιχείρημα του φιδιού 
ακουγόταν πολύ πιο πειστικό από ό,τι ο λόγος του Θεού. Πρώτα 
απ’ όλα, δεν υπήρχε καμία απόδειξη στον φυσικό κόσμο, μέχρι 
στιγμής, για την ύπαρξη της αμαρτίας και του θανάτου. Δεύτερον, 
το φίδι έτρωγε πράγματι τον απαγορευμένο καρπό και τον απο-
λάμβανε πολύ. Επομένως, γιατί θα έπρεπε η Εύα να συγκρατηθεί 
από το να κάνει το ίδιο; Η εντολή του Θεού φαινόταν υπερβολικά 
περιοριστική και παράλογη.  
Δυστυχώς, αποφασίζοντας μεταξύ των δύο αντικρουόμενων δη-
λώσεων, η Εύα αγνόησε τρεις βασικές αρχές: (1) η ανθρώπινη λο-
γική δεν είναι πάντα ο ασφαλέστερος τρόπος αξιολόγησης πνευμα-
τικών θεμάτων∙ (2) ο Λόγος του Θεού μπορεί να μας φαίνεται πα-
ράλογος και χωρίς νόημα, αλλά είναι πάντα σωστός και αξιόπι-
στος∙ και (3) υπάρχουν πράγματα που δεν είναι κακά ή λάθος από 
μόνα τους, αλλά ο Θεός τα έχει επιλέξει ως δοκιμασία υπακοής.  
Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η εμπειρία της Εύας στον 
Κήπο της Εδέμ δεν είναι μια μεμονωμένη περίπτωση στο χρόνο. 
Κάθε μέρα και κάθε στιγμή πρέπει να αποφασίζουμε μεταξύ του 
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Λόγου του Θεού και των σαγηνευτικών εκκλήσεων της κουλτούρας 
που μας περιβάλλει. Η επιλογή μας θα έχει αιώνιες συνέπειες.  
ΣΚΕΨΗ: Ποιοι είναι οι τρόποι με τους οποίους η σαφής διδασκαλία 
της Αγίας Γραφής συγκρούεται με τους τρόπους του κόσμου;  
 

Δευτέρα 3 Οκτωβρίου 
 

ΕΞΑΠΑΤΗΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΙΔΙ 
Διαβάστε Γένεση 3/γ’1-7. Με ποια κριτήρια επέλεξε η Εύα ανάμεσα 
στο λόγο του Θεού και στο λόγο του φιδιού;  
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 

Η Γένεση 3/γ’ είναι ένα από τα πιο σαφή παραδείγματα της ψυχο-
λογίας του πειρασμού. Ο Θεός είχε προειδοποιήσει τον Αδάμ και 
την Εύα ότι αν έτρωγαν από τον απαγορευμένο καρπό, θα πέθαι-
ναν σίγουρα (Γέν. 2/β’16-17). Παίρνοντας τη μορφή φιδιού, ο Σα-
τανάς χρησιμοποίησε διάφορες ρητορικές στρατηγικές για να πα-
ραπλανήσει την Εύα και να την οδηγήσει στην αμαρτία.  
Πρώτον, γενίκευσε τη συγκεκριμένη απαγόρευση του Θεού. Την 
ρώτησε: «Στ’ αλήθεια, είπε ο Θεός: Μη φάτε από κάθε δέντρο τού 
παραδείσου;» (Γέν. 3/γ’1). Η Εύα αντέτεινε ότι η απαγόρευση αφο-
ρούσε μόνο το συγκεκριμένο δέντρο, διότι αν ποτέ έτρωγαν από 
αυτό ή το άγγιζαν, θα πέθαιναν.  
Στη συνέχεια, ο Σατανάς διέψευσε τη δήλωση του Θεού. Υποστή-
ριξε κατηγορηματικά: «Σίγουρα δεν θα πεθάνετε» (Γέν. 3/γ’4). 
Και τέλος, ο Σατανάς κατηγόρησε τον Θεό ότι σκόπιμα απέκρυψε 
βασικές γνώσεις από εκείνη και τον σύζυγό της. Ο απατεώνας ι-
σχυρίστηκε: «αλλ’ ο Θεός ξέρει ότι την ίδια ημέρα που θα φάτε απ’ 
αυτόν, τα μάτια σας θα ανοιχτούν, και θα είστε σαν θεοί, γνωρίζο-
ντας το καλό και το κακό.» (Γέν. 3/γ’5).  
Η περιέργεια της Εύας την οδήγησε στο μαγεμένο έδαφος του Σα-
τανά. Εκεί αναγκάστηκε να αποφασίσει είτε να παραμείνει πιστή 
στην περιοριστική εντολή του Θεού είτε να αγκαλιάσει τα σαγηνευ-
τικά θέλγητρα του Σατανά. Αμφισβητώντας τον λόγο του Θεού, 
χρησιμοποίησε τις δικές της αισθήσεις -την εμπειρική μέθοδο, αυτή 
της προσωπικής παρατήρησης- για να αποφασίσει ανάμεσα στις 
δύο αντικρουόμενες δηλώσεις.  
Πρώτον, είδε ότι από διατροφική άποψη, «το δέντρο ήταν καλό για 
τροφή». Δεύτερον, από αισθητική άποψη, είδε ότι «ήταν αρεστό 
στα μάτια». Τρίτον, από λογική ανάλυση, «το δέντρο ήταν επιθυ-
μητό στο να δίνει γνώση». Ως εκ τούτου, στο μυαλό της, είχε σί-
γουρα βάσιμους λόγους να ακούσει τα λόγια του φιδιού και να φάει 
από το απαγορευμένο δέντρο. Δυστυχώς, αυτό ακριβώς έκανε.  
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Ορισμένοι υποστηρίζουν ότι όλες οι μορφές γνώσης είναι βάσιμες, 
αρκεί να διατηρούμε το καλό (Α’Θεσ. 5/ε’21). Όμως οι τραγικές ε-
μπειρίες του Αδάμ και της Εύας στον Κήπο της Εδέμ αποδεικνύουν 
ότι η γνώση, από μόνη της, μπορεί να είναι πολύ επιζήμια. Υπάρ-
χουν κάποια πράγματα που, πράγματι, είναι καλύτερα να μη γνω-
ρίζουμε.  
ΣΚΕΨΗ: Τι μας διδάσκει αυτή η αφήγηση σχετικά με το πόσο εύ-
κολο είναι να εκλογικεύσουμε και να δικαιολογήσουμε τις αμαρτω-
λές μας επιλογές;  
 

Τρίτη 4 Οκτωβρίου 
 

ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΘΑΝΕΤΕ 
Διαβάστε Γέν. 3/γ’4. Ποιοι είναι οι πολλαπλοί τρόποι με τους οποί-
ους επαναλαμβάνεται αυτό το ψέμα στο πέρασμα των αιώνων; 
_____________________________________________________ 
 

Μια ισχυρή εκδήλωση αυτού του ψεύδους είναι η κοινή πίστη στην 
αθανασία της ψυχής. Αυτή η αντίληψη αποτέλεσε τη βάση πολλών 
αρχαίων θρησκειών και φιλοσοφιών. Στην αρχαία Αίγυπτο, αποτέ-
λεσε κίνητρο για τις πρακτικές μουμιοποίησης και την ταφική αρχι-
τεκτονική, στις πυραμίδες.  
Η θεωρία αυτή έγινε επίσης ένας από τους κύριους πυλώνες της 
ελληνικής φιλοσοφίας. Για παράδειγμα, στη Δημοκρατία του Πλά-
τωνα, ο Σωκράτης ρωτάει τον Γλαύκωνα: Δεν γνωρίζεις ότι η ψυχή 
μας είναι αθάνατη και δεν χάνεται ποτέ; Στον Φαίδωνα του Πλάτω-
να, ο Σωκράτης επιχειρηματολογεί σε παρόμοιο τόνο, λέγοντας ότι 
η ψυχή είναι αθάνατη και άφθαρτη και οι ψυχές μας θα υπάρχουν 
πραγματικά στον Άδη. Αυτές οι φιλοσοφικές αντιλήψεις θα διαμόρ-
φωναν μεγάλο μέρος του δυτικού πολιτισμού, ακόμη και τον μετα-
αποστολικό χριστιανισμό. Προήλθαν όμως πολύ νωρίτερα, ήδη 
από τον Κήπο της Εδέμ, από τον ίδιο τον Σατανά.  
Στο επίκεντρο του πειρασμού της Εδέμ, ο Σατανάς διαβεβαίωσε 
την Εύα: «Σίγουρα δεν θα πεθάνετε» (Γέν. 3/γ’4). Με αυτόν τον 
εμφατικό ισχυρισμό, ο Σατανάς έθεσε τον δικό του λόγο πάνω από 
τον λόγο του Θεού.  
Σε αντίθεση με την αθανασία της ψυχής, τι διδάσκουν τα παρακά-
τω εδάφια και πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αντιμε-
τωπιστεί αυτό το ψέμα; Ψαλ. 115/ριε’17, Ιωάν. 5/ε’28-29, Ψαλ. 
146/ρμς’4, Ματθ. 10/ι’28, Α’ Κορ. 15/ιε’51-58. 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
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Η σατανική θεωρία της αθανασίας της ψυχής εξακολουθεί να υφί-
σταται ακόμη και στον σύγχρονο κόσμο μας. Βιβλία, ταινίες και τη-
λεοπτικά προγράμματα συνεχίζουν να προωθούν την ιδέα ότι, όταν 
πεθαίνουμε, απλώς περνάμε σε μια άλλη συνειδητή κατάσταση. 
Πόσο λυπηρό είναι το γεγονός ότι αυτή η πλάνη διακηρύσσεται και 
σε πολλούς χριστιανικούς άμβωνες. Ακόμη και η επιστήμη έχει ε-
μπλακεί. Υπάρχει ένα ίδρυμα στις Ηνωμένες Πολιτείες που προ-
σπαθεί να δημιουργήσει τεχνολογία που, όπως ισχυρίζεται, θα μας 
επιτρέψει να επικοινωνήσουμε με τους νεκρούς, για τους οποίους 
πιστεύουν ότι είναι ακόμη ζωντανοί αλλά υπάρχουν ως «μεταϋλικά 
πρόσωπα». Με αυτό το λάθος τόσο διαδεδομένο, δεν αποτελεί 
έκπληξη το ότι αυτή η εξαπάτηση θα παίξει κρίσιμο ρόλο στα τε-
λευταία γεγονότα της ιστορίας του ανθρώπου.  
ΣΚΕΨΗ: Με ποιους τρόπους εκδηλώνεται αυτό το ψέμα στη δική 
σας κουλτούρα; Γιατί πρέπει να βασιζόμαστε στο Λόγο του Θεού 
και όχι σε ό,τι μας λένε οι αισθήσεις μας;  
 

Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 
 

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ 
Με βάση τη Γέν. 3/γ’7-19 και τη Ρωμ. 5/ε’12, ποιες ήταν οι κύριες 
συνέπειες της αμαρτίας; 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 

Συνεπαρμένη από την πειστική ομιλία του φιδιού, η Εύα δεν πρό-
βλεψε τις εκτεταμένες συνέπειες του δρόμου που ακολουθούσε. 
Από μόνη της η πράξη της κατανάλωσης του απαγορευμένου 
καρπού δεν ήταν τόσο σημαντική όσο αυτό που πραγματικά αντι-
προσώπευε. Με μια τέτοια πράξη ανυπακοής, η Εύα αθέτησε την 
πίστη της στον Θεό και ανέλαβε μια νέα πίστη στον Σατανά.  
Η Γένεση 3/γ’ περιγράφει την πτώση του Αδάμ και της Εύας και 
μερικές από τις πιο τραγικές συνέπειές της. Από θεολογική άποψη, 
και οι δύο κυριεύτηκαν από φόβο για τον Θεό και κρύφτηκαν από 
Αυτόν (Γέν. 3/γ’8). Από ψυχοκοινωνική άποψη, ντράπηκαν για τον 
εαυτό τους και άρχισαν να κατηγορούν ο ένας τον άλλον (Γέν. 
3/γ’7, 9-13). Από σωματική άποψη, θα ίδρωναν, θα ένιωθαν πόνο 
και τελικά θα πέθαιναν (Γέν. 3/γ’16-19). Και από οικολογική άπο-
ψη, ο φυσικός κόσμος είχε εκφυλιστεί (Γέν. 3/γ’17-18).  
Ο Κήπος της Εδέμ δεν ήταν πλέον το όμορφο και ευχάριστο μέρος 
που ήταν πριν. «Όταν παρατήρησαν τα πρώτα σημεία της φθοράς 
στα λουλούδια που μαραίνονταν και στα φύλλα που έπεφταν, ο Αδάμ 
και η σύντροφός του θρήνησαν ακόμη περισσότερο από ό,τι οι άν-
θρωποι θρηνούν τώρα για τους νεκρούς τους. Ο θάνατος των μικρών 
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και ντελικάτων λουλουδιών πραγματικά προξένησε λύπη. Όταν όμως 
τα μεγάλα δένδρα άρχισαν να ρίχνουν τα φυλλώματά τους, η σκηνή 
αυτή έφερε ζωηρά στη σκέψη τους το θλιβερό γεγονός ότι ο θάνατος 

αποτελεί τον κλήρο κάθε ζωντανής ύπαρξης.» Ε. Χουάιτ, Π.Π. σελ. 42 

Ο Αδάμ και η Εύα δεν πέθαναν αμέσως, με την έννοια ότι έπαψαν 
να ζουν, αλλά ότι την ίδια ακριβώς ημέρα έλαβαν τη θανατική τους 
καταδίκη. Ο Κύριος είπε στον Αδάμ: «με τον ιδρώτα του προσώ-
που σου θα τρως το ψωμί σου, μέχρις ότου επιστρέψεις στη γη, 
από την οποία πάρθηκες∙ επειδή γη είσαι και σε γη θα επιστρέ-
ψεις» (Γέν. 3/γ’19). Η πτώση έφερε πράγματι τραγικές συνέπειες 
για όλη την ανθρωπότητα. Ο απ. Παύλος εξηγεί ότι: «Γι’ αυτό ό-
πως διαμέσου ενός ανθρώπου η αμαρτία μπήκε μέσα στον κόσμο, 
και με την αμαρτία ο θάνατος, και με τον τρόπο αυτό ο θάνατος 
πέρασε μέσα σε όλους τους ανθρώπους, για τον λόγο ότι όλοι α-
μάρτησαν» (Ρωμ. 5/ε’12).  
Το θλιβερό και οδυνηρό γεγονός είναι ότι, όπως ακριβώς υπέφερε 
η ανθρωπότητα σε όλες τις εποχές, έτσι και εμείς σήμερα υποφέ-
ρουμε από τις συνέπειες αυτού που συνέβη στην Εδέμ. Πόσο ευ-
γνώμονες μπορούμε να είμαστε, όμως, που χάρη στον Ιησού και 
τον Σταυρό έχουμε την ελπίδα της αιώνιας ζωής σε έναν κόσμο 
όπου η αμαρτία δεν θα αναστηθεί ποτέ ξανά.  
ΣΚΕΨΗ: Καθώς αναλογιζόμαστε την τραγική εμπειρία της Εύας, τι 
διδάγματα μπορούμε να αντλήσουμε από αυτήν σχετικά με τις συ-
νέπειες των δικών μας αμαρτωλών πράξεων;  
 

Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 
 

Η ΠΡΩΤΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΥΠΟΣΧΕΣΗ 
Διαβάστε Γένεση 3/γ’15, 21. Ποια ελπίδα μπορεί να βρεθεί σε αυτά 
τα εδάφια για όλη την ανθρωπότητα;  
_____________________________________________________ 
 

Η Γένεση 3/γ’ περιγράφει την τρομερή τραγωδία που κατέλαβε τον 
κόσμο μετά την πτώση. Τα πάντα άλλαξαν, και ο Αδάμ και η Εύα 
μπορούσαν να δουν την αντίθεση μεταξύ αυτού που ήταν ο κό-
σμος και αυτού που είχε γίνει.  
Όμως, μέσα στην απογοήτευση και την απελπισία τους, ο Θεός 
τούς έδωσε σιγουριά για το παρόν και ελπίδα για το μέλλον. Πρώ-
τον, καταράστηκε το φίδι με λόγια Μεσσιανικής ελπίδας. Διακήρυ-
ξε: «και θα στήσω έχθρα ανάμεσα σε σένα και στη γυναίκα, κι ανά-
μεσα στο σπέρμα σου και στο σπέρμα της∙ αυτό θα σου συντρίψει 
το κεφάλι, κι εσύ θα του λογχίσεις τη φτέρνα του» (Γέν. 3/γ’15).  
Η λέξη έχθρα (εβραϊκά eybah) υπονοεί όχι μόνο μια μακροχρόνια 
υπερκόσμια διαμάχη μεταξύ του καλού και του κακού, αλλά και μια 
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προσωπική απέχθεια προς την αμαρτία, η οποία έχει εμφυτευτεί με 
τη χάρη του Θεού στον ανθρώπινο νου. Από τη φύση μας, είμαστε 
νεκροί εξαιτίας των παραβάσεων και των αμαρτιών μας (Εφεσ. 
2/β’1,5) και δούλοι της αμαρτίας (Ρωμ. 6/ς’20). Ωστόσο, η χάρη 
που εμφυτεύει ο Χριστός σε κάθε ανθρώπινη ζωή δημιουργεί μέσα 
μας εχθρότητα κατά του Σατανά. Και είναι αυτή η εχθρότητα, ένα 
Θεϊκό δώρο από την Εδέμ, που μας επιτρέπει να δεχτούμε τη σω-
τήρια χάρη Του. Χωρίς αυτή τη μεταμορφωτική χάρη και την ανα-
νεωτική δύναμη, η ανθρωπότητα θα συνέχιζε να είναι αιχμάλωτη 
του Σατανά και υπηρέτης πάντα έτοιμος να εκτελεί τις διαταγές του.  
Ο Κύριος χρησιμοποίησε στη συνέχεια μια θυσία ζώου για να α-
πεικονίσει αυτή τη Μεσσιανική υπόσχεση (Γέν. 3/γ’21). «Σύμφωνα 
με την ιδιαίτερη υπόδειξη του Θεού, ο Αδάμ πρόσφερε θυσία για 
την αμαρτία του. Αυτή η πράξη ήταν γι' αυτόν μία υπερβολικά ε-
πώδυνη τελετή. Έπρεπε να υψώσει το χέρι του και να αφαιρέσει τη 
ζωή που ο Θεός μόνο μπορούσε να δώσει. Τη στιγμή εκείνη για 
πρώτη φορά αντιμετώπισε το θάνατο. Καθώς αντίκριζε το αιματο-
βαμμένο θύμα να σπαρταράει με την αγωνία του θανάτου, έπρεπε 
να δει μακριά, με τα μάτια της πίστης, τον Υιό του Θεού που επρό-
κειτο να θυσιαστεί για χάρη του ανθρώπου.» Ε. Χουάιτ, Η ιστορία της Απο-

λυτρώσεως, σελ. 31. 

Διαβάστε Β’ Κορ. 5/ε’21 και Εβρ. 9/θ’28. Τι διδάσκουν αυτά τα ε-
δάφια για αυτό που αποκαλύφθηκε πρώτη φορά στην Εδέμ; 
_____________________________________________________ 
 

Γνωρίζοντας ότι τελικά θα πέθαιναν (Γέν. 3/γ’19, 2-24), ο Αδάμ και 
η Εύα έφυγαν από τον Κήπο της Εδέμ. Δεν έφυγαν όμως γυμνοί ή 
με τα δικά τους καλύμματα από φύλλα συκής (εδ.7). Ο ίδιος ο Θεός 
έκανε γι’ αυτούς δερμάτινους χιτώνες  και μάλιστα τους έντυσε (ε-
δ.21), ένα σύμβολο της καλυπτόμενης δικαιοσύνης Του (Ζαχ. 
3/γ’1-5, Λουκ. 15/ιε’22). Ως εκ τούτου, ακόμη και τότε, στην Εδέμ 
είχε αποκαλυφθεί το ευαγγέλιο στην ανθρωπότητα.  
 
Παρασκευή 7 Οκτωβρίου            Δύση ηλίου: 18:59’ 
         
Περαιτέρω μελέτη: Διαβάστε Ε. Χουάιτ Π.Π. σελ.31-52, ΕΚ. σελ. 
13-17. 
 

Τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει μελέτες σχετικά με αυτό που ονο-
μάζεται επιθανάτια εμπειρία. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι οι άν-
θρωποι “πεθαίνουν”, με την έννοια ότι η καρδιά τους σταματά να 
χτυπάει και σταματούν να αναπνέουν. Ωστόσο, στη συνέχεια επα-
νέρχονται στη ζωή, αλλά με φανταστικές ιστορίες ότι αιωρούνται σε 
μια άλλη σφαίρα ύπαρξης και συναντούν ένα ον του φωτός. Κά-
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ποιοι μιλούν ακόμη και για συνάντηση με συγγενείς που έχουν πε-
θάνει από καιρό. Πολλοί άνθρωποι, ακόμη και χριστιανοί, που δεν 
κατανοούν την αλήθεια για τον θάνατο, πιστεύουν ότι αυτές οι ι-
στορίες είναι ακόμη μια απόδειξη της αθανασίας της ψυχής. Ωστόσο 
(και αυτό θα πρέπει να είναι η πιο σαφής προειδοποίηση ότι κάτι 
δεν πάει καλά), οι περισσότεροι που έχουν αυτές τις εμπειρίες ι-
σχυρίζονται ότι τα πνευματικά όντα που συνάντησαν κατά τη διάρ-
κεια των επιθανάτιων εμπειριών τους, τούς είπαν παρηγορητικά 
λόγια, τούς έκαναν ωραίες δηλώσεις για την αγάπη, την ειρήνη και 
την καλοσύνη. Όμως δεν ακούνε τίποτα για τη σωτηρία εν Χριστώ, 
τίποτα για την αμαρτία, και τίποτα για την κρίση. Ενώ πήραν μια 
γεύση της χριστιανικής μεταθανάτιας ζωής, δεν θα έπρεπε μαζί με 
αυτήν να έχουν πάρει έστω και μια μικρή δόση από τις πιο βασικές 
χριστιανικές διδασκαλίες; Κι όμως, αυτά που διδάσκονται ακούγο-
νται ως επί το πλείστον σαν δόγματα της Νέας Εποχής, γεγονός 
που θα μπορούσε να εξηγήσει το γιατί, σε πολλές περιπτώσεις, οι 
ανθρώποι αυτοί κλίνουν λιγότερο  προς τον Χριστιανισμό από ό,τι 
έκλιναν πριν “πεθάνουν”. Επίσης, γιατί κανένας από τους Χριστια-
νούς, που ήταν πεπεισμένοι ότι οι επιθανάτιες εμπειρίες τους ήταν 
μια προεπισκόπηση του χριστιανικού παραδείσου, δεν έλαβε ποτέ 
καμία χριστιανική θεολογία όσο ήταν εκεί; Σε αντίθεση έλαβε μια 
μεγάλη δόση συναισθηματισμού της Νέας Εποχής. Η απάντηση 
είναι ότι εξαπατήθηκαν από το ίδιο ον που εξαπάτησε την Εύα 
στην Εδέμ, και μάλιστα με το ίδιο ψέμα. (Δείτε μάθημα 11.)  
 
Ερωτήσεις για συζήτηση:  
1. Πώς η εμπειρία του Αδάμ και της Εύας αποδεικνύει ότι η συγ-
χώρεση του Θεού δεν αντιστρέφει απαραίτητα όλες τις συνέπειες 
της αμαρτίας; Γιατί είναι τόσο σημαντική αυτή η αλήθεια που πρέ-
πει να τη θυμόμαστε πάντα; 
2. Το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού ήταν το «μαγε-
μένο έδαφος» του εχθρού για τον Αδάμ και την Εύα. Ποια είναι κά-
ποια «μαγεμένα εδάφη» στα οποία μπορεί να βρεθούμε στον πει-
ρασμό να μπούμε; 
3. Ο Σατανάς προσπαθεί να οδηγήσει το λαό του Θεού να πιστέ-
ψει ότι «οι απαιτήσεις του Χριστού δεν είναι τόσο απόλυτες όσο 
πίστευαν κάποτε και ότι με τη συμμόρφωση προς τον κόσμο θα 
ασκούσαν μεγαλύτερη επιρροή στους κοσμικούς» Ε. Χουάιτ, Testimonies 

to Ministers and Gospel Workers, p. 474. Τι πρέπει να κάνουμε για να μην πέ-
σουμε σε αυτήν την πανούργα παγίδα; 
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8 Οκτωβρίου - 14 Οκτωβρίου                      Σάββατο απόγευμα 
 

3. ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΦΥΣΗΣ 

 
 

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Και ο Κύριος ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο 
από χώμα της γης∙ και εμφύσησε στους μυκτήρες του πνοή ζωής, 
και έγινε ο άνθρωπος σε ψυχή που ζει» Γένεση 2/β’7 
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Γέν. 1/α’24-27, 
Γέν. 2/β’7, 19, Ματθ. 10/ι’28, Εκκ. 12/ιβ’1-7, Α’ Βασ. 2/β’10, Α’ Βασ. 
22/κβ’40. 
 
Η ένταση μεταξύ του λόγου του Θεού, «Θα πεθάνετε» (Γέν. 2/β’16-
17) και της ψεύτικης υπόσχεσης του Σατανά, «Σίγουρα δεν θα πε-
θάνετε» (Γέν. 3/γ’4) δεν περιορίστηκε μόνο στον Κήπο της Εδέμ. 
Έχει αντηχήσει σε όλη την ιστορία.  
Πολλοί άνθρωποι προσπαθούν να εναρμονίσουν τα λόγια του Σα-
τανά με τα λόγια του Θεού. Για αυτούς, η προειδοποίηση «Θα πε-
θάνετε» αναφέρεται μόνο στο φθαρτό φυσικό σώμα, ενώ η υπό-
σχεση «Σίγουρα δεν θα πεθάνετε» είναι ένας υπαινιγμός για μια 
αθάνατη ψυχή ή πνεύμα.  
Ωστόσο, αυτή η προσέγγιση δεν λειτουργεί. Για παράδειγμα, μπο-
ρούν να εναρμονιστούν τα αντιφατικά λόγια του Θεού και του Σα-
τανά; Υπάρχει άυλη ψυχή ή πνεύμα που επιβιώνει συνειδητά από 
τον φυσικό θάνατο; Υπάρχουν πολλές φιλοσοφικές, ακόμη και επι-
στημονικές, προσπάθειες για να απαντηθούν αυτά τα ερωτήματα. 
Όμως, ως Χριστιανοί που βασιζόμαστε στην Αγία Γραφή, πρέπει 
να αναγνωρίσουμε ότι μόνο ο Παντοδύναμος Θεός, Αυτός που μας 
δημιούργησε, μας γνωρίζει τέλεια (Ψαλ. 139/ρλθ’). Έτσι, μόνο στον 
Λόγο Του προς εμάς, δηλαδή στην Αγία Γραφή, μπορούμε να 
βρούμε απαντήσεις σε αυτά τα κρίσιμα ερωτήματα.  
Αυτή την εβδομάδα θα εξετάσουμε πώς η Παλαιά Διαθήκη ορίζει 
την ανθρώπινη φύση και την κατάσταση των ανθρώπων που έ-
χουν πεθάνει. 
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Κυριακή 9 Οκτωβρίου 
 

ΕΝΑ ΖΩΝΤΑΝΟ ΟΝ 
Διαβάστε Γένεση 1/α’24-27 και 2/β’7, 19. Ποιες ομοιότητες και δια-
φορές μπορείτε να δείτε μεταξύ του τρόπου με τον οποίο ο Θεός 
δημιούργησε τα ζώα και του τρόπου με τον οποίο δημιούργησε την 
ανθρωπότητα; Τι μας λέει η Γένεση 2/β’7 για την ανθρώπινη φύση; 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 

Η αφήγηση της Γένεσης δηλώνει ότι την έκτη ημέρα της Δημιουρ-
γίας, ο Κύριος ο Θεός έφερε σε ζωή τα ζώα της γης και τα πρώτα 
ανθρώπινα όντα, τον άνδρα και τη γυναίκα (Γέν. 1/α’24-27). Επί-
σης, διαβάζουμε ότι: «ο Κύριος ο Θεός έπλασε από τη γη όλα τα 
ζώα του χωραφιού, και όλα τα πουλιά του ουρανού» (Γέν. 2/β’19) 
και «έπλασε τον άνθρωπο από χώμα της γης» (Γέν. 2/β’7).  
Παρόλο που τόσο τα ζώα όσο και ο άνθρωπος δημιουργήθηκαν 
εξίσου από τη γη, ο σχηματισμός του ανθρώπου διέφερε από αυ-
τόν των ζώων με δύο ουσιώδεις τρόπους. Πρώτον, ο Θεός δια-
μόρφωσε τον άνθρωπο σωματικά και στη συνέχεια «εμφύσησε 
στους μυκτήρες του πνοή ζωής, και έγινε ο άνθρωπος σε ψυχή 
που ζει» (Γέν. 2/β’7). Ήταν μια φυσική οντότητα πριν γίνει ζωντανή. 
Δεύτερον, ο Θεός δημιούργησε την ανθρωπότητα ως αρσενικό και 
θηλυκό, κατ’ εικόνα και ομοίωση της Θεότητας (Γέν. 1/α’26-27).  
Η Γένεση 2/β’7 εξηγεί ότι η εμφύσηση πνοής ζωής στο φυσικό σώ-
μα του Αδάμ τον μεταμόρφωσε σε ζωντανή ύπαρξη (εβρ. Nephesh 
chayyah) ή κυριολεκτικά σε ζωντανή ψυχή. Αυτό σημαίνει ότι ο κα-
θένας από εμάς δεν έχει ψυχή που να μπορεί να υπάρχει χωριστά 
από το σώμα. Αντίθετα, ο καθένας από εμάς είναι ένα ζωντανό ον 
ή μια ζωντανή ψυχή. Ο ισχυρισμός ότι αυτή η ψυχή είναι μια συνει-
δητή οντότητα που μπορεί να υπάρχει χωριστά από το ανθρώπινο 
σώμα, είναι παγανιστική και όχι Βιβλική ιδέα. Η κατανόηση της α-
ληθινής φύσης της ανθρωπότητας μάς εμποδίζει να αποδεχτούμε 
τη δημοφιλή ιδέα της άυλης ψυχής, και όλες τις επικίνδυνες πλάνες 
που βασίζονται σε αυτήν την πεποίθηση.  
Δεν υπάρχει συνειδητή ύπαρξη οποιουδήποτε απομονωμένου μέ-
ρους του ανθρώπου διαχωρισμένο από τον άνθρωπο ως σύνολο. 
Ο Θεός μάς δημιούργησε με έναν φοβερό και θαυμάσιο τρόπο και 
δεν πρέπει να κάνουμε εικασίες πέρα από όσα πραγματικά λέει η 
Αγία Γραφή για το συγκεκριμένο θέμα. Στην πραγματικότητα, όχι 
μόνο η ίδια η φύση της ζωής είναι ένα μυστήριο (οι επιστήμονες 
δεν μπορούν ακόμα να συμφωνήσουν για το τι ακριβώς σημαίνει 
να είναι κάτι ζωντανό), αλλά ακόμη πιο μυστηριώδης είναι η φύση 
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της συνείδησης. Πώς τα λίγα κιλά υλικού ιστού (κύτταρα και χημι-
κές ουσίες) στο κεφάλι μας, στον εγκέφαλο, συγκρατούν και δη-
μιουργούν άυλα πράγματα, όπως σκέψεις και συναισθήματα; Όσοι 
μελετούν αυτήν την ιδέα παραδέχονται ότι πραγματικά δεν ξέρου-
με.  
ΣΚΕΨΗ: Τι θαύμα είναι η ζωή! Γιατί θα πρέπει να χαιρόμαστε για 
το δώρο όχι μόνο της ζωής, αλλά και της αιώνιας ζωής, ενός ακόμη 
μεγαλύτερου θαύματος;  
 
Δευτέρα 10 Οκτωβρίου 
 

«Η ΨΥΧΗ ΠΟΥ ΑΜΑΡΤΑΝΕΙ ΘΑ ΠΕΘΑΝΕΙ» 
Διαβάστε Ιεζ. 18/ιη’4, 20 και Ματθ. 10/ι’28. Πώς αυτά τα εδάφια 
μας βοηθούν να κατανοήσουμε τη φύση της ανθρώπινης ψυχής; 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 

Η ανθρώπινη ζωή σε αυτόν τον αμαρτωλό κόσμο είναι εύθραυστη 
και παροδική (Ησ. 40/μ’1-8). Τίποτα που να έχει μολυνθεί από την 
αμαρτία δεν μπορεί να είναι από τη φύση του αιώνιο. «Γι’ αυτό, 
όπως διαμέσου ενός ανθρώπου η αμαρτία μπήκε μέσα στον κό-
σμο, και με την αμαρτία ο θάνατος, και με τον τρόπο αυτό ο θάνα-
τος πέρασε μέσα σε όλους τους ανθρώπους, για τον λόγο ότι όλοι 
αμάρτησαν» (Ρωμ. 5/ε’12). Ο θάνατος είναι η φυσική συνέπεια της 
αμαρτίας, η οποία επηρεάζει κάθε μορφή ζωής επάνω στη γη.  
Για το θέμα αυτό, υπάρχουν δύο σημαντικές Βιβλικές έννοιες. Η 
μία είναι ότι τόσο οι άνθρωποι όσο και τα ζώα πεθαίνουν. Όπως 
δήλωσε ο βασιλιάς Σολομών: «Επειδή, το συνάντημα των γιων 
των ανθρώπων είναι και το συνάντημα του κτήνους∙ και ένα συνά-
ντημα είναι γι’ αυτούς∙ όπως πεθαίνει αυτό, έτσι πεθαίνει κι εκείνος∙ 
και η ίδια πνοή είναι σε όλους∙ και ο άνθρωπος δεν υπερτερεί σε 
τίποτε από το κτήνος∙... Τα πάντα καταντούν στον ίδιο τόπο∙ τα 
πάντα έγιναν από το χώμα, και τα πάντα επιστρέφουν στο χώμα» 
(Εκκ. 3/γ’19-20).  
Η δεύτερη έννοια είναι ότι ο φυσικός θάνατος ενός ατόμου συνε-
πάγεται την παύση της ύπαρξής του ως ζωντανής ψυχής (Εβραϊκά 
nephesh). Στη Γένεση 2/β’16-17, ο Θεός είχε προειδοποιήσει τον 
Αδάμ και την Εύα ότι αν ποτέ αμάρταιναν, τρώγοντας από το δέ-
ντρο της γνώσης του καλού και του κακού, θα πέθαιναν.  
Ο Κύριος ενίσχυσε αυτήν την προειδοποίηση επαναλαμβάνοντάς 
την  στα εδάφια Ιεζ. 18/ιη’4, 20: «η ψυχή που αμάρτησε, αυτή θα 
πεθάνει». Αυτή η δήλωση έχει δύο βασικές επιπτώσεις. Η μία είναι 
ότι εφόσον όλοι οι άνθρωποι είναι αμαρτωλοί, όλοι μας βρισκόμα-



26 

 

στε κάτω από την αναπόφευκτη διαδικασία της γήρανσης και του 
θανάτου (Ρωμ. 3/γ’9-18, 23). Η άλλη επίπτωση είναι ότι αυτή η 
Βιβλική αντίληψη καθιστά άκυρη τη δημοφιλή αντίληψη μιας υποτι-
θέμενης φυσικής αθανασίας της ψυχής. Εάν η ψυχή είναι αθάνατη 
και υπάρχει ζωντανή σε άλλο βασίλειο μετά τον θάνατο, τότε δεν 
πεθαίνουμε τελικά, έτσι δεν είναι;  
Αντίθετα, η Βιβλική λύση για το δίλημμα του θανάτου δεν είναι μια 
ασώματη ψυχή που μεταναστεύει είτε στον παράδεισο είτε στο κα-
θαρτήριο είτε ακόμη και στην κόλαση. Η λύση είναι πράγματι η τε-
λική ανάσταση όσων πέθαναν εν Χριστώ. Όπως δήλωσε ο Ιησούς 
στο κήρυγμά Του για τον Άρτο της Ζωής: «Καθένας που βλέπει τον 
Υιό και πιστεύει σ’ αυτόν, να έχει αιώνια ζωή, και εγώ θα τον ανα-
στήσω κατά την έσχατη ημέρα» (Ιωάν. 6/ς’40).  
ΣΚΕΨΗ: Γιατί η βεβαιότητα της Δευτέρας Παρουσίας, η οποία κα-
θίσταται βέβαιη από την πρώτη έλευση του Χριστού (γιατί τι νόημα 
θα είχε η πρώτη έλευσή Του χωρίς τη δεύτερη;) είναι τόσο κρίσιμη 
για όλα όσα πιστεύουμε; Τι ελπίδα θα είχαμε χωρίς την υπόσχεση 
της επιστροφής Του;  
 
Τρίτη 11 Οκτωβρίου 
 

ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΣΤΟ ΘΕΟ 
Διαβάστε Γέν. 2/β’7 και Εκκ. 12/ιβ’1-7. Ποια αντίθεση μπορείτε να 
διακρίνετε μεταξύ αυτών των δύο Βιβλικών χωρίων; Πώς μας βοη-
θούν να κατανοήσουμε καλύτερα την ανθρώπινη κατάσταση κατά 
τον θάνατο; Δείτε επίσης Γέν. 7/ζ’22. 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 

Όπως είδαμε, η Αγία Γραφή διδάσκει ότι ο άνθρωπος είναι ψυχή 
(Γέν. 2/β’7) και ότι η ψυχή παύει να υπάρχει όταν το σώμα πεθαίνει 
(Ιεζ. 18/ιη’4, 20).  
Όμως, τι γίνεται με το πνεύμα; Παραμένει σε συνείδηση ακόμη και 
μετά το θάνατο του σώματος; Πολλοί χριστιανοί αυτό πιστεύουν και 
μάλιστα το αιτιολογούν παραθέτοντας το εδάφιο Εκκ. 12/ιβ’7, το 
οποίο λέει: «και επιστρέψει το χώμα στη γη, όπως ήταν, και το 
πνεύμα επιστρέψει στον Θεό, ο οποίος το έδωσε.» Όμως αυτή η 
δήλωση δεν υπονοεί ότι το πνεύμα των νεκρών παραμένει ενσυ-
νείδητο στην παρουσία του Θεού.  
Το Εκκ. 12/ιβ’1-7 περιγράφει με αρκετά δραματικούς όρους τη δια-
δικασία της γήρανσης, η οποία ολοκληρώνεται με το θάνατο. Το 
εδ.7 αναφέρεται στον θάνατο ως αντίστροφη διαδικασία της δη-
μιουργίας που αναφέρεται στη Γέν. 2/β’7. Την έκτη ημέρα της Δη-
μιουργίας «ο Κύριος ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο από χώμα της 
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γης∙ και εμφύσησε στους μυκτήρες του πνοή ζωής, και έγινε ο άν-
θρωπος σε ψυχή που ζει» (Γέν. 2/β’7). Το Εκκ. 12/ιβ’7 λέει: «και 
επιστρέψει το χώμα στη γη, όπως ήταν, και το πνεύμα επιστρέψει 
στον Θεό, ο οποίος το έδωσε.» Έτσι, η πνοή της ζωής που ο Θεός 
εμφύσησε στους μυκτήρες του Αδάμ, και την οποία παρέχει σε κά-
θε άνθρωπο, επιστρέφει στον Θεό ή, με άλλα λόγια, απλά σταματά 
να ρέει μέσα σε αυτούς. 
Θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι το Εκκ. 12/ιβ’7 περιγράφει τη 
διαδικασία θανάτου όλων των ανθρώπων χωρίς να κάνει διάκριση 
μεταξύ δικαίων και ασεβών. Αν τα υποτιθέμενα πνεύματα όλων 
όσων πεθαίνουν επιβιώνουν ως συνειδητές οντότητες στην πα-
ρουσία του Θεού, τότε τα πνεύματα των ασεβών βρίσκονται μαζί 
με τον Θεό; Αυτή η ιδέα δεν συνάδει με τη συνολική διδασκαλία της 
Αγίας Γραφής. Επειδή η ίδια διαδικασία θανάτου συμβαίνει τόσο 
στον άνθρωπο όσο και στα ζώα (Εκκ. 3/γ’19-20), ο θάνατος δεν 
είναι τίποτε άλλο από το να παύουμε να υπάρχουμε ως ζωντανά 
όντα. Όπως αναφέρει ο ψαλμωδός: «Αποστρέφεις το πρόσωπό 
σου, ταράζονται∙ σηκώνεις την πνοή τους, πεθαίνουν, και γυρίζουν 
στο χώμα τους» (Ψαλ. 104/ρδ’29). 
ΣΚΕΨΗ: Συχνά λέμε ότι ο θάνατος είναι απλώς μέρος της ζωής. 
Γιατί αυτό είναι τόσο λάθος; Ο θάνατος είναι το αντίθετο της ζωής, 
ο εχθρός της ζωής. Τι μεγάλη ελπίδα, λοιπόν, βρίσκεται στο εδάφιο 
«τελευταίος εχθρός καταργείται ο θάνατος»; (Α’Κορ. 15/ιε’26).  
 
Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 
 

«ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΙΠΟΤΑ» 
Διαβάστε Ιώβ 3/γ’11-13, Ψαλ. 115/ριε’17, Ψαλ.146/ρμς’4 και Εκκ. 
9/θ’5, 10. Τι μπορούμε να μάθουμε από αυτά τα εδάφια για την 
κατάσταση των ανθρώπων κατά τον θάνατο; 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 

Ορισμένοι σχολιαστές της Αγίας Γραφής υποστηρίζουν ότι τα εδά-
φια αυτά, γραμμένα σε ποιητική γλώσσα, δεν μπορούν να χρησι-
μοποιηθούν για να προσδιορίσουν την κατάσταση των ανθρώπων 
κατά το θάνατο. Είναι αλήθεια ότι μερικές φορές η ποίηση μπορεί 
να είναι διφορούμενη και εύκολα παρεξηγήσιμη, αλλά αυτό δεν 
συμβαίνει με αυτά τα εδάφια. Η γλώσσα τους είναι σαφής και οι 
έννοιές τους βρίσκονται σε πλήρη αρμονία με τη συνολική διδα-
σκαλία της Παλαιάς Διαθήκης για το θέμα αυτό.  
Πρώτον, στο Ιώβ 3/γ’, ο πατριάρχης λυπάται για τη δική του γέν-
νηση, λόγω όλων των δεινών. (Στις πιο δύσκολες στιγμές, πολλοί 
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έχουν ευχηθεί να μην είχαν γεννηθεί ποτέ) Αναγνωρίζει ότι αν είχε 
πεθάνει κατά τη γέννησή του, θα κοιμόταν και θα βρισκόταν σε α-
νάπαυση (Ιώβ 3/γ’11, 13).  
Ο Ψαλμός 115/ριε’ ορίζει τον τόπο όπου φυλάσσονται οι νεκροί ως 
τόπο σιωπής, επειδή «οι νεκροί δεν θα αινέσουν τον Κύριο» (Ψαλ. 
115/ριε’17). Επομένως, οι πιστοί (και ευγνώμονες) νεκροί, δεν βρί-
σκονται στον ουρανό και λατρεύουν τον Θεό.  
Σύμφωνα με τον Ψαλ. 146/ρμς’, οι νοητικές δραστηριότητες του 
ατόμου σταματούν με τον θάνατο: «Το πνεύμα του βγαίνει από 
μέσα του∙ αυτός επιστρέφει στη γη του∙ εκείνη την ίδια ημέρα οι 
συλλογισμοί του αφανίζονται» (Ψαλ. 146/ρμς’4). Αυτή είναι μια τέλεια 
Βιβλική απεικόνιση του τι συμβαίνει κατά τον θάνατο.  
Και στο Εκκ. 9/θ’ προσθέτει ότι «οι νεκροί, όμως, δεν γνωρίζουν 
τίποτε» και στον τάφο «δεν υπάρχει πράξη ούτε λογισμός ούτε 
γνώση ούτε σοφία» (Εκκ. 9/θ’5,10). Αυτές οι δηλώσεις επιβεβαιώ-
νουν τη Βιβλική διδασκαλία ότι οι νεκροί δεν έχουν συνείδηση.  
Η Βιβλική διδασκαλία για την απώλεια των αισθήσεων κατά τον 
θάνατο δεν πρέπει να προκαλεί πανικό στους χριστιανούς. Πρώτα 
από όλα, δεν υπάρχει αιώνια καιόμενη κόλαση ή προσωρινό κα-
θαρτήριο που περιμένει όσους πεθαίνουν χωρίς σωτηρία. Δεύτε-
ρον, υπάρχει μια καταπληκτική ανταμοιβή που περιμένει εκείνους 
που πεθαίνουν εν Χριστώ. Δεν είναι λοιπόν περίεργο ότι «Για τον 
πιστό ο θάνατος δεν έχει μεγάλη σημασία… Για τον χριστιανό ο 
θάνατος είναι ένας ύπνος, μια σιωπηλή και σκοτεινή στιγμή. “Η 
ζωή σας είναι κεκρυμμένη  μετά του Χριστού εν τω Θεώ. Όταν ο 
Χριστός, η ζωή ημών, φανερωθή, τότε και σεις μετ’αυτού θέλετε 
φανερωθή εν δόξη.” Ιωάννην η΄[8]51,52, Κολοσσαείς γ΄[3]4.» Ε. 

Χουάιτ, Ζ.Χ. σελ. 757 

ΣΚΕΨΗ: Σκεφτείτε τους νεκρούς εν Χριστώ. Κλείνουν τα μάτια 
τους όταν πεθάνουν και, είτε βρίσκονται στον τάφο 1500 χρόνια 
είτε 5 μήνες, είναι το ίδιο για αυτούς. Το επόμενο πράγμα που 
γνωρίζουν είναι η επιστροφή του Χριστού. Πώς, λοιπόν, θα μπο-
ρούσε κανείς να ισχυριστεί ότι, κατά μία έννοια, οι νεκροί είναι κα-
λύτερα από ό,τι εμείς οι ζωντανοί;  
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Πέμπτη 13 Οκτωβρίου   
 

ΑΝΑΠΑΥΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΠΑΤΟΡΕΣ 
Διαβάστε Γέν. 25/κε’8, Β’Σαμ. 7/ζ’12, Α’Βασ. 2/β’10 και Α’Βασ. 
22/κβ’40. Τι προσθέτουν αυτά τα εδάφια στην κατανόησή μας για 
τον θάνατο; 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 

Η Παλαιά Διαθήκη εκφράζει με διαφορετικούς τρόπους τις ιδέες του 
θανάτου και της ταφής. Ένας από αυτούς είναι η έννοια της συγκέ-
ντρωσης αυτού που πεθαίνει στο λαό του. Για παράδειγμα, για τον 
Αβραάμ, μας αναφέρεται ότι «αφού εξέπνευσε, ο Αβραάμ πέθανε 
σε καλά γηρατειά, γέροντας, και γεμάτος από χρόνια∙ και προστέ-
θηκε στον λαό του» (Γέν. 25/κε’8). Ο Ααρών και ο Μωυσής συγκε-
ντρώθηκαν επίσης στον αντίστοιχο λαό τους (Δευτ. 32/λβ’50).  
Τι μας διδάσκει για τη φύση του θανάτου το γεγονός ότι τόσο οι 
καλοί όσο και οι κακοί βασιλείς πήγαν στο ίδιο μέρος όταν πέθα-
ναν; (Β’Βασ. 24/κδ’6, Β’Χρον. 32/λβ’33). 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 

Ένας άλλος τρόπος περιγραφής του θανάτου είναι να δηλώσουμε 
ότι κάποιος αναπαύεται με τους προγόνους του. Σχετικά με το θά-
νατο του βασιλιά Δαβίδ, η Αγία Γραφή λέει ότι κοιμήθηκε μαζί με 
τους πατέρες του, και θάφτηκε στην πόλη Δαβίδ (Α’Βασ. 2/β’10). Η 
ίδια έκφραση χρησιμοποιείται και για αρκετούς άλλους Εβραίους 
βασιλιάδες, τόσο για πιστούς όσο και για άπιστους.  
Υπάρχουν τουλάχιστον τρεις σημαντικές πτυχές της ανάπαυσης με 
τους προγόνους. Η μία είναι η ιδέα ότι αργά ή γρήγορα θα έρθει η 
ώρα που θα ξεκουραστούμε από τους κόπους και τα βάσανά μας. 
Μια άλλη ιδέα είναι ότι δεν είμαστε οι πρώτοι και οι μόνοι που θα 
ακολουθήσουμε αυτό το ανεπιθύμητο μονοπάτι, επειδή οι πρόγο-
νοί μας προηγήθηκαν ήδη από εμάς. Μια τρίτη ιδέα είναι ότι, με το 
να είμαστε θαμμένοι κοντά τους, δεν είμαστε μόνοι αλλά παραμέ-
νουμε μαζί ακόμη και κατά τη διάρκεια της ασυνειδησίας του θανά-
του. Αυτό μπορεί να μην έχει πολύ νόημα για κάποιους σύγχρο-
νους ατομικιστικούς πολιτισμούς, αλλά είχε πολύ νόημα στην αρ-
χαιότητα.  
Εκείνοι που πεθαίνουν εν Χριστώ μπορούν να ταφούν κοντά στους 
αγαπημένους, τους αλλά ακόμη και έτσι δεν υπάρχει επικοινωνία 
μεταξύ τους. Θα παραμείνουν χωρίς συνείδηση μέχρι εκείνη τη 
λαμπρή ημέρα που θα ξυπνήσουν από το βαθύ ύπνο για να συνα-
ντήσουν τους αγαπημένους τους που πέθαναν εν Χριστώ.  
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ΣΚΕΨΗ: Φανταστείτε πώς θα ήταν αν οι νεκροί είχαν πραγματικά 
τις αισθήσεις τους και μπορούσαν να δουν πώς είναι η ζωή για 
τους αγαπημένους τους που υποφέρουν τρομερά μετά το θάνατό 
τους. Γιατί, λοιπόν, η αλήθεια ότι οι νεκροί κοιμούνται είναι τόσο 
παρήγορη για τους ζωντανούς;   
 
Παρασκευή 14 Οκτωβρίου            Δύση ηλίου: 18:49’ 
 
Περαιτέρω μελέτη: Διαβάστε Ε. Χουάιτ, Τ.Π.Σ. σελ. 634-656  
 
Αν έχετε βρεθεί ποτέ σε χειρουργική επέμβαση και σας έχουν α-
ναισθητοποιήσει με γενική αναισθησία, ίσως έχετε μια αμυδρή ιδέα 
του πώς πρέπει να είναι για τους νεκρούς. Ωστόσο, ακόμη και τότε, 
όταν βρίσκεστε υπό αναισθησία, ο εγκέφαλός σας εξακολουθεί να 
λειτουργεί. Φανταστείτε πώς είναι για τους νεκρούς, όταν κάθε ε-
γκεφαλική λειτουργία, τα πάντα, έχουν σταματήσει εντελώς. Η ε-
μπειρία τους στον θάνατο είναι να κλείσουν τα μάτια τους και, για 
κάθε νεκρό που έζησε ποτέ, το επόμενο πράγμα που θα γνωρί-
σουν είναι είτε η Δεύτερη Έλευση του Ιησού είτε η επιστροφή Του 
μετά τη χιλιετία (Αποκ. 20/κ’7-15). Μέχρι τότε, όλοι οι νεκροί, δίκαι-
οι και ασεβείς, αναπαύονται, κάτι που θα τους φανεί σαν μια στιγ-
μή. Για τους ζωντανούς, ο θάνατος φαίνεται να διαρκεί πολύ καιρό. 
Για τους νεκρούς όμως, φαίνεται να διαρκεί μόνο μια στιγμή.  
«Αν ήταν αλήθεια ότι όλοι γενικά οι άνθρωποι τραβούν κατευθείαν 
για τον ουρανό την ώρα της αποσύνθεσης που μεσολαβεί με το 
θάνατο, τότε θα κάναμε καλύτερα να επιθυμούμε το θάνατο μάλλον 
παρά τη ζωή. Πολλοί έχουν επηρεασθεί από τη σκέψη αυτή για να 
θέσουν τέρμα στη ζωή τους. Όταν κυριεύεται κανείς από την α-
πελπισία, τη δυσκολία και την αμηχανία, εύκολο του φαίνεται να 
κόψει το νήμα της ζωής και να πετάξει στον αιώνιο κόσμο της μα-
καριότητας.» Ε.Χουάιτ, Τ.Π.Σ. σελ.644.  

«Πουθενά μέσα στις Άγιες Γραφές δεν απαντάται η δήλωση ότι 
κατά το θάνατο οι δίκαιοι λαβαίνουν αμέσως την αμοιβή τους και οι 
άδικοι την τιμωρία τους. Οι πατριάρχες και οι προφήτες δεν άφη-
σαν καμιά τέτοια διαβεβαίωση. Ο Χριστός και οι απόστολοί του δεν 
έκαναν καμιά νύξη γι’ αυτό. Η Βίβλος διδάσκει με σαφήνεια ότι οι 
νεκροί δεν πηγαίνουν αμέσως στον ουρανό. Τους παρουσιάζει να 
κοιμούνται μέχρι την ημέρα της ανάστασης.» Ε. Χουάιτ, Τ.Π.Σ. σελ. 655,656  

 
Ερωτήσεις για συζήτηση: 
1.  Πώς η Βιβλική έννοια του ανθρώπου ως σύνολο -που παραμέ-
νει συνειδητός μόνο ως αδιαίρετο πρόσωπο- μας βοηθά να κατα-
νοήσουμε καλύτερα τη φύση του θανάτου; 
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2.  Ο κόσμος έχει καταληφθεί από τη θεωρία της φυσικής αθανα-
σίας της ψυχής, με όλες τις αμέτρητες προεκτάσεις της. Γιατί λοι-
πόν το μήνυμά μας για την κατάσταση των νεκρών είναι τόσο κρί-
σιμο; Επίσης, γιατί ακόμη και μεταξύ των χριστιανών, συναντάμε 
τόσο έντονες αντιδράσεις σε αυτό που είναι πραγματικά μια θαυ-
μάσια διδασκαλία; 
3.  Πώς πρέπει η κατανόηση της κατάστασης των νεκρών να μας 
προστατεύει από αυτό που μπορεί να εμφανιστεί μπροστά στα 
μάτια μας; Δηλαδή, γιατί δεν μπορούμε πάντα να εμπιστευόμαστε 
αυτό που βλέπουμε, ειδικά αν αυτό που βλέπουμε ή νομίζουμε ότι 
βλέπουμε είναι το πνεύμα ενός νεκρού συγγενή, όπως κάποιοι έ-
χουν αναφέρει ότι είδαν; 
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15 Οκτωβρίου - 21 Οκτωβρίου                    Σάββατο απόγευμα 

 
4.  Η ΕΛΠΙΔΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ 

 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Με πίστη, ο Αβραάμ, όταν δοκιμαζόταν, 
πρόσφερε τον Ισαάκ∙ και πρόσφερε τον μονογενή του, εκείνος που 
αποδέχθηκε τις υποσχέσεις... κάνοντας τον συλλογισμό ότι ο Θεός 
μπορεί να τον σηκώσει και από τους νεκρούς∙ γι’ αυτό και τον πήρε 
πίσω, παραβολικά» Εβραίους 11/ια’17, 19. 
 

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Ιώβ 19/ιθ’25-27, 
Α’Τιμ. 6/ς’16, Ψαλ. 49/μθ’, Ψαλ. 71/οα’, Ησ. 26/κς’14, 19, Δαν. 
12/ιβ’. 
 

Η ελπίδα της Παλαιάς Διαθήκης βασίζεται, όχι σε ελληνικές ιδέες 
για τη φυσική αθανασία της ψυχής, αλλά στη Βιβλική διδασκαλία 
της τελικής ανάστασης των νεκρών. 
Πώς θα μπορούσε ένα ανθρώπινο σώμα που δεν υπάρχει πια, 
που αποτεφρώθηκε σε στάχτες ή καταστράφηκε με άλλα μέσα, να 
επανέλθει στη ζωή; Πώς μπορεί κάποιος που έχει πεθάνει, ίσως για 
αιώνες ή και χιλιετίες, να ανακτήσει ξανά την ταυτότητά του; 

Αυτές οι ερωτήσεις μάς κάνουν να σκεφτούμε το μυστήριο της ζω-
ής. Είμαστε ζωντανοί και απολαμβάνουμε τη ζωή που ο Θεός μας 
χαρίζει με έλεος κάθε μέρα. Ακόμη και χωρίς να αρχίσουμε να κα-
τανοούμε την υπερφυσική προέλευση της ζωής, γνωρίζουμε ότι 
στην αρχή ο Θεός έφερε ζωή από τη μη ύπαρξη ζωής με τη δύνα-
μη του Λόγου Του (Γένεση 1/α’, Ψαλ. 33/λγ’6, 9). Έτσι, αν ο Θεός 
μπόρεσε να δημιουργήσει τη ζωή στη γη την πρώτη φορά από το 
τίποτα (λατινικά ex nihilo), γιατί να αμφιβάλλουμε την ικανότητά 
Του να αναδημιουργήσει την ανθρώπινη ζωή και να αποκαταστή-
σει την αρχική της ταυτότητα;  
Αυτή την εβδομάδα θα εξαιτάσουμε το πώς η έννοια της τελικής 
ανάστασης ξεδιπλώθηκε στους χρόνους της Παλαιάς Διαθήκης, με 
ιδιαίτερη έμφαση στις δηλώσεις του Ιώβ, ορισμένων ψαλμωδών και 
των προφητών Ησαΐα και Δανιήλ.  
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Κυριακή 16 Οκτωβρίου 
 

ΘΑ ΔΩ ΤΟΝ ΘΕΟ 
 

Διαβάστε Ιώβ 19/ιθ’25-27 και συγκρίνετέ το με Ιωάν. 1/α’18 και 
Α’Τιμ. 6/ς’16. Πότε και κάτω από ποιες συνθήκες περίμενε ο Ιώβ 
να δει τον Θεό; 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 

Η ζωή δεν είναι δίκαιη. Αυτό φαίνεται ιδιαίτερα όταν βλέπουμε τους 
καλούς να υποφέρουν και τους άδικους να ευημερούν (Ψαλ. 
73/ογ’12-17, Μαλ. 3/γ’14-18). Για παράδειγμα, ο Ιώβ ήταν  άμε-
μπτος και ευθύς  και  φοβόταν τον Θεό και έμενε μακριά από κακό 
(Ιώβ 1/α’1). Ακόμα κι έτσι, ο Θεός επέτρεψε στον Σατανά να τον 
ταλαιπωρήσει με διάφορους καταστροφικούς τρόπους. Σωματικά, 
το κορμί του υπέφερε από επώδυνες ασθένειες (Ιώβ 2/β’1-8). Υλι-
κά, έχασε μεγάλο μέρος των ζώων και των περιουσιών του (Ιώβ 
1/α’13-17). Μέσα στο σπιτικό του, έχασε τους υπηρέτες του και 
ακόμη και τα ίδια του τα παιδιά (Ιώβ 1/α’16,18 ). Και συναισθηματι-
κά, περιβαλλόταν από φίλους που τον κατηγορούσαν ότι ήταν αμε-
τανόητος αμαρτωλός που του άξιζε αυτό που αντιμετώπιζε (Ιώβ 
4/δ’1-5/ε’27, Ιώβ 8/η’1-22, Ιώβ 11/ια’1-20, κλπ.) Ακόμα και η ίδια 
του η γυναίκα δήλωσε: «Ακόμα κρατάς την ακεραιότητά σου; Βλα-
σφήμησε τον Θεό, και πέθανε» (Ιώβ 2/β’9).  
Ο Ιώβ δεν είχε αντιληφθεί ότι είχε γίνει το επίκεντρο μιας έντονης 
υπερκόσμιας σύρραξης μεταξύ του Θεού και του Σατανά. Ταλαι-
πωρημένος από αυτή τη διαμάχη, ο Ιώβ μετάνιωσε για την ίδια του 
τη γέννηση και ευχήθηκε να μην είχε γεννηθεί ποτέ (Ιώβ 3/γ’1-26). 
Ωστόσο, η άνευ όρων πίστη του προς τον Θεό εκφράζεται εύστοχα 
στα λόγια: «Και αν με θανατώνει, εγώ θα ελπίζω σ’ αυτόν» Ιώβ 
13/ιγ’15. Ακόμα και όταν φανταζόταν ότι σύντομα η ζωή του θα 
τελείωνε, διατήρησε τη διαβεβαίωσή του ότι ο θάνατος δεν θα είχε 
την τελευταία λέξη. Με ισχυρή πεποίθηση δήλωσε ότι, ο Λυτρωτής 
του θα εγερθεί στους έσχατους καιρούς επάνω στη γη και ο ίδιος, ο 
Ιώβ, με τη σάρκα του θα δει τον Θεό (Ιώβ 19/ιθ’25-27). «Αυτή είναι 
μια αδιαμφισβήτητη ματιά στην ανάσταση» The SDA Bible Commentary, vol. 

3, p. 549 

Τι ένδοξη ελπίδα εν μέσω μιας τέτοιας τραγωδίας! Περικυκλωμένος 
από αρρώστιες και πόνο, οικονομική κατάρρευση, κοινωνική μομ-
φή και συναισθηματική καταρράκωση, ο Ιώβ μπορούσε ακόμη να 
προσδοκά την ημέρα που θα αναστηθεί από τους νεκρούς και θα 
αντικρίσει τον αγαπημένο του Λυτρωτή. Στην πραγματικότητα, η 
δήλωση του Ιώβ για την ανάσταση ήταν γεμάτη με την ίδια βεβαιό-
τητα που αιώνες αργότερα η Μάρθα εξέφρασε στον Ιησού: «Ξέρω 
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ότι θα αναστηθεί κατά την ανάσταση στην έσχατη ημέρα» Ιωάν. 
11/ια’24. Ο Ιώβ, όπως και η Μάρθα, έπρεπε να διεκδικήσει αυτήν 
την υπόσχεση με πίστη, παρόλο που, σε αντίθεση με τον Ιώβ, η 
Μάρθα θα λάμβανε σύντομα ισχυρή εμπειρική απόδειξη για την 
πίστη της.  
ΣΚΕΨΗ: Πώς μπορούμε να μάθουμε να εμπιστευόμαστε τον Θεό 
ακόμη και μέσα στη σκληρή αδικία της ζωής;  
 

Δευτέρα 17 Οκτωβρίου 
 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΤΑΦΟΥ 
Διαβάστε τον Ψαλμό 49/μθ’. Τι οδήγησε τον ψαλμωδό να είναι τό-
σο σίγουρος για την τελική του ανάσταση (εδ.15) σε αντίθεση με 
εκείνους που χάθηκαν χωρίς αυτή τη βεβαιότητα; (εδ.6-14) 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 

Ο Ψαλμός 49/μθ’ μιλάει για την εσφαλμένη αυτοπεποίθηση των 
ανόητων «οι οποίοι ελπίζουν στα αγαθά τους και καυχώνται στο 
πλήθος τού πλούτου τους» (εδ.6), ονομάζουν τα υποστατικά τους 
με τα ίδια τους ονόματα (εδ.11) και ζουν μόνο για να ευλογούν τον 
εαυτό τους (εδ.18). Συμπεριφέρονται σαν τα σπίτια τους και η δική 
τους δόξα θα διαρκέσουν για πάντα (εδ.11,17). Ξεχνούν ότι η υπό-
ληψή τους αφανίζεται και ότι χάνονται όπως τα ζώα (Ψαλ. 
49/μθ’12). «Σαν πρόβατα ρίχτηκαν στον άδη∙ θάνατος θα τους 
ποιμάνει....η δε δύναμή τους θα παλιώσει στον άδη, αφού κάθε 
ένας αφήσει το σπίτι του» (Ψαλ. 49/μθ’14). 
Ο Ιώβ αιώνες νωρίτερα, δήλωσε: «Γυμνός βγήκα από την κοιλιά 
τής μητέρας μου, και γυμνός θα επιστρέψω εκεί» (Ιώβ 1/α’21, 
Α’Τιμ. 6/ς’7). Ο ψαλμωδός επισημαίνει ότι τόσο ο ανόητος όσο και 
ο σοφός πεθαίνουν, αφήνοντας τα πλούτη τους σε άλλους (Ψαλ. 
49/μθ’10). Υπάρχει όμως μια ριζική αντίθεση μεταξύ τους. Ο ανόη-
τος χάνεται, παρότι προσπαθεί να βρει σιγουριά στα δικά του πα-
ροδικά αγαθά και επιτεύγματα. Αντίθετα, ο σοφός βλέπει, πέρα 
από το ανθρώπινο έπος και τη φυλακή του τάφου, την ένδοξη α-
νταμοιβή που του έχει επιφυλάξει ο Θεός (Α’Πέτ. 1/α’4). Με αυτό 
κατά νου, ο ψαλμωδός μπορούσε να πει με σιγουριά: «Ο Θεός, 
όμως, θα λυτρώσει την ψυχή μου από το χέρι του άδη∙ επειδή, θα 
με δεχθεί» (Ψαλ. 49/μθ’15).  
Σύμφωνα με την ελπίδα της Παλαιάς Διαθήκης, η δήλωση αυτή δεν 
υποδηλώνει ότι τη στιγμή του θανάτου του η ψυχή του ψαλμωδού 
θα πετούσε αμέσως στον ουρανό. Ο ψαλμωδός λέει απλώς ότι δεν 
θα παρέμενε για πάντα στον τάφο. Θα ερχόταν μια στιγμή που ο 
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Θεός θα τον λύτρωνε από τον θάνατο και θα τον έπαιρνε στις ου-
ράνιες αυλές.  
Για άλλη μια φορά, απεικονίζεται η βεβαιότητα της μελλοντικής α-
νάστασης, που δίνει ελπίδα, βεβαιότητα και νόημα στην παρούσα 
ύπαρξη. Έτσι, ο σοφός θα λάβει μια πολύ πιο ένδοξη και αιώνια 
ανταμοιβή από ό,τι θα μπορούσε να συγκεντρώσει ο ανόητος για 
τον εαυτό του κατά τη διάρκεια αυτής της σύντομης ζωής. 
ΣΚΕΨΗ: Με ποιους τρόπους διακρίνατε την ανοησία εκείνων που 
εμπιστεύονται τον πλούτο και τα επιτεύγματά τους; Πώς μπορείτε 
να έχετε τα μάτια σας στραμμένα στο Σταυρό για να μην πέσετε 
στο ίδιο λάθος;  
 

Τρίτη 18 Οκτωβρίου 
 

ΑΠΟ ΤΑ ΒΑΘΗ ΤΗΣ ΓΗΣ 
Διαβάστε το Ψαλ. 71/οα’. Τι υπονοούσε ο ψαλμωδός όταν ζητούσε 
από τον Θεό να τον ανασύρει και πάλι από τα βάθη της γης; (εδ.20) 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 

Στο Ψαλμό 49/μθ’ βρήκαμε μια συγκινητική έκφραση της ελπίδας 
στην ανάσταση, σε αντίθεση με την ψεύτικη βεβαιότητα του ανόη-
του που εμπιστευόταν τον πλούτο του. Στον Ψαλμό 71/οα’, ο ψαλ-
μωδός αναζητά την ασφάλεια και την ελπίδα από τον Θεό, ενώ 
περιβάλλεται από εχθρούς και συκοφάντες που λένε ότι ο Θεός τον 
εγκατέλειψε (Ψαλ. 71/οα’10-11).  
Εν μέσω των δοκιμασιών του, ο ψαλμωδός βρίσκει παρηγοριά και 
βεβαιότητα στην ανάμνηση του τρόπου με τον οποίο ο Θεός τον 
είχε φροντίσει στο παρελθόν. Κατ’ αρχάς, συνειδητοποιεί ότι ο Θε-
ός τον είχε στηρίξει από τη γέννησή του και τον είχε βγάλει ακόμη 
και από τη μήτρα της μητέρας του (Ψαλ. 71/οα’6). Στη συνέχεια, 
αναγνωρίζει ότι ο Θεός τον είχε διδάξει από τα νεανικά του χρόνια 
(Ψαλ. 71/οα’17).  
Με τη βεβαιότητα ότι ο Θεός ήταν ο βράχος και το φρούριό του, ο 
ψαλμωδός Τον παρακαλεί: «Γίνε σε μένα οχυρός τόπος, για να 
καταφεύγω πάντοτε» Ψαλ. 71/οα’3. «Στην εποχή των γηρατειών 
μη με απορρίψεις∙ όταν εκλείπει η δύναμή μου, μη με εγκαταλεί-
πεις» Ψαλ. 71/οα’9. «Θεέ, μη απομακρυνθείς από μένα∙ Θεέ μου, 
κάνε γρήγορα νάρθεις σε βοήθειά μου» Ψαλ. 71/οα’12. Και στη 
συνέχεια ο ψαλμωδός προσθέτει: «ο οποίος μου έδειξες θλίψεις 
πολλές και ταλαιπωρίες, και πάλι με αναζωογόνησες, και από τις 
αβύσσους της γης πάλι με ανέβασες» Ψαλ. 71/οα’20.  
Η έκφραση  «από τις αβύσσους της γης» θα μπορούσε να εκληφ-
θεί κυριολεκτικά ως αναφορά στη μελλοντική φυσική ανάσταση του 
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ψαλμωδού. Όμως, τα συμφραζόμενα φαίνεται να εννοούν μια με-
ταφορική περιγραφή της βαθιάς κατάθλιψης του ψαλμωδού, σαν 
να τον καταπίνει η γη (συγκρίνετε με Ψαλ. 88/πη’6 και Ψαλ. 
130/ρλ’1). Έτσι, θα μπορούσαμε να πούμε ότι  «πρόκειται πρωτί-
στως για μεταφορική ομιλία αλλά επίσης υπαινίσσεται μια φυσική 
ανάσταση.» - Andrews Study Bible, p.726 
Τελικά, αυτό που είναι σημαντικό να κατανοήσουμε είναι ότι, όποια 
κι αν είναι η κατάστασή μας, ο Θεός είναι εκεί και νοιάζεται. Τελικά, 
η ελπίδα μας δεν βρίσκεται σε αυτή τη ζωή αλλά στη ζωή που έρ-
χεται - την αιώνια ζωή που έχουμε στον Ιησού μετά την ανάστασή 
μας κατά την επιστροφή Του.  
ΣΚΕΨΗ: Όλοι έχουμε περάσει τρομερές στιγμές αποθάρρυνσης. 
Πώς, όμως, μπορεί η επικέντρωση στους τρόπους με τους οποί-
ους ο Κύριος ήταν μαζί σας στο παρελθόν να σας βοηθήσει να 
προχωρήσετε μπροστά με πίστη και εμπιστοσύνη, σε στιγμές που 
Εκείνος φαίνεται να είναι μακριά;  
 

Τετάρτη 19 Οκτωβρίου 
 

ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΣΟΥ ΘΑ ΖΗΣΟΥΝ 
Διαβάστε Ησαΐας 26/κς’14, 19. Ποια είναι η αντίθεση μεταξύ εκεί-
νων που θα χαθούν για πάντα (Ησ. 26/κς’14, Μαλ. 4/δ’1) και εκεί-
νων που θα λάβουν αιώνια ζωή; (Ησ. 26/κς’19) 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 

Το βιβλίο του Ησαΐα παρουσιάζει μια σημαντική αντίθεση μεταξύ 
του μεγαλείου του Θεού και της ανθρώπινης ευθραυστότητάς μας 
(Ησ. 40/μ’). Αν και είμαστε σαν το χορτάρι που ξεραίνεται και το 
λουλούδι που μαραίνεται, ο λόγος του Θεού παραμένει για πάντα 
(Ησ. 40/μ’6-8). Ωστόσο, παρά την ανθρώπινη αμαρτωλότητά μας, 
η σωτήρια χάρη του Θεού είναι διαθέσιμη σε όλους τους ανθρώ-
πους και γίνεται αποτελεσματική ακόμη και στους εθνικούς που 
ασπάζονται τη διαθήκη Του και τηρούν το Σάββατο (Ησ. 56/νς’).  
Στο βιβλίο του Ησαΐα, η ελπίδα της ανάστασης διευρύνεται σημα-
ντικά. Ενώ οι προηγούμενες Βιβλικές αναφορές στην ανάσταση 
εκφράζονταν περισσότερο από προσωπική οπτική γωνία (Ιώβ 
19/ιθ’25-27, Ψαλ. 49/μθ’15, Ψαλ. 71/οα’20), ο προφήτης Ησαΐας 
μιλάει για την ανάσταση ως κάτι που περιλαμβάνει τόσο τον εαυτό 
του όσο και την εκ διαθήκης κοινότητα των πιστών (Ησ. 26/κς’19).  
Το Ησ. 26/κς’ αντιπαραβάλλει τις διαφορετικές καταλήξεις των α-
σεβών και των δικαίων. Από τη μία πλευρά, οι ασεβείς θα παρα-
μείνουν παντοτινά νεκροί μετά τον δεύτερο θάνατο (Αποκ. 
21/κα’8). Θα εξαλειφθούν ολοσχερώς, και η ανάμνησή τους θα χα-
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θεί για πάντα (Ησ. 26/κς’14). Αυτό το εδάφιο  υπογραμμίζει το ότι 
δεν υπάρχουν επιζώσες ψυχές ή πνεύματα που παραμένουν ζω-
ντανά μετά τον θάνατο. Μιλώντας για την τελική καταστροφή τους, 
η οποία έρχεται αργότερα, ο Κύριος δήλωσε ότι οι ασεβείς θα κα-
ούν ολοσχερώς, «ώστε δεν θα τους αφήσει ρίζα και κλαδί» Μαλ. 
4/δ’1.  
Από την άλλη πλευρά, οι δίκαιοι νεκροί θα αναστηθούν από το θά-
νατο για να λάβουν την ευλογημένη ανταμοιβή τους. Το Ησ. 
25/κε’8 υπογραμμίζει ότι ο Κύριος ο Θεός «θα καταπιεί τον θάνατο 
με νίκη» και «θα σφουγγίσει τα δάκρυα από όλα τα πρόσωπα». 
Στο Ησαΐα 26/κς’19 διαβάζουμε: «Οι νεκροί σου θα ζήσουν, μαζί με 
το νεκρό μου σώμα θα αναστηθούν∙ σηκωθείτε και ψάλλετε, εσείς 
που κατοικείτε στο χώμα∙ επειδή, η δρόσος σου είναι σαν τη δρόσο 
των χόρτων, και η γη θα ξεπετάξει τους νεκρούς». Όλοι οι αναστη-
μένοι δίκαιοι θα συμμετάσχουν στη χαρμόσυνη γιορτή που θα ε-
τοιμάσει ο Κύριος για όλους τους ανθρώπους (Ησ. 25/κε’6). Η τελι-
κή ανάσταση θα συγκεντρώσει όλους τους δίκαιους από όλες τις 
εποχές, συμπεριλαμβανομένων των αγαπημένων μας που έχουν 
ήδη πεθάνει εν Χριστώ. 
ΣΚΕΨΗ: Φανταστείτε να μην είχαμε καμία ελπίδα, καμία διαβεβαί-
ωση, κανέναν λόγο να πιστεύουμε ότι ο θάνατός μας ήταν οτιδή-
ποτε άλλο εκτός από το τέλος των πάντων για εμάς. Και τότε, ακό-
μα χειρότερα, όποιος μας γνώριζε θα είχε φύγει και σύντομα θα 
ήταν σαν να μην υπήρχαμε ποτέ και σαν η ζωή μας να μην σήμαι-
νε ποτέ τίποτα. Πώς έρχεται σε αντίθεση αυτή η μοίρα με την ελπί-
δα που έχουμε; 
 
Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 
 

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΚΟΙΜΟΥΝΤΑΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΧΩΜΑ 
Όπως θα δούμε, η Καινή Διαθήκη μιλάει πολύ για την ανάσταση 
των νεκρών και όπως έχουμε ήδη δει, η ιδέα της ανάστασης των 
νεκρών εμφανίζεται και στην Παλαιά Διαθήκη. Αυτοί οι άνθρωποι, 
στα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης, είχαν την ελπίδα της τελικής 
ανάστασης που έχουμε κι εμείς. Η Μάρθα, που ζούσε την εποχή 
του Ιησού, είχε ήδη αυτή την ελπίδα (Ιωάν. 11/ια’24). Αναμφίβολα, 
ακόμη και τότε, οι Ιουδαίοι είχαν κάποια γνώση της ανάστασης στις 
έσχατες ημέρες, ακόμη και αν δεν την πίστευαν όλοι (Πράξ. 
23/κγ’8.)  
Διαβάστε το Δανιήλ 12/ιβ’. Ποια ελπίδα ανάστασης βρίσκεται εδώ; 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
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Το εδάφιο Δανιήλ 12/ιβ’1 αναφέρεται στον Μιχαήλ, τον μεγάλο άρ-
χοντα, του οποίου η ταυτότητα έχει αμφισβητηθεί πολύ. Επειδή 
κάθε ένα από τα μεγάλα οράματα στο βιβλίο του Δανιήλ κορυφώ-
νεται με την αποκάλυψη του Χριστού και της βασιλείας Του, το ίδιο 
θα πρέπει να συμβαίνει και σε σχέση με το συγκεκριμένο εδάφιο. 
Στο βιβλίο του Δανιήλ βρίσκουμε αναφορές στην ίδια Θεϊκή ύπαρξη 
ως «άρχοντας του στρατεύματος» (Δαν. 8/η’11), «Άρχοντα των 
αρχόντων» (Δαν. 8/η’25),  «Ηγήτορα»  (Δαν. 9/θ’25), και τέλος ως 
«Μιχαήλ, ο μεγάλος άρχοντας» (Δαν. 12/ιβ’1). Έτσι, θα πρέπει να 
ταυτίζουμε τον Μιχαήλ με τον Χριστό.  
Οι περικοπές της Παλαιάς Διαθήκης που εξετάστηκαν μέχρι τώρα 
(Ιώβ 19/ιθ’25-27, Ψαλ. 49/μθ’15, 71/οα’ 20, Ησ. 26/κς’19), όλες 
μιλούν για την ανάσταση των δίκαιων ανθρώπων. Όμως το Δανιήλ 
12/ιβ’ μιλάει για ανάσταση τόσο των δίκαιων όσο και των άδικων. 
Όταν ο Μιχαήλ εγερθεί, «πολλοί απ’ αυτούς που κοιμούνται μέσα 
στο χώμα της γης, θα σηκωθούν, οι μεν σε αιώνια ζωή, οι δε σε 
ονειδισμό και αιώνια καταισχύνη» Δαν. 12/ιβ’2 
Πολλοί θεωρούν ότι αυτό το εδάφιο αναφέρεται σε μια ειδική ανά-
σταση ορισμένων ανθρώπων, τόσο των πιστών όσο και των άπι-
στων, κατά την επιστροφή του Χριστού.  
«Τάφοι ανοίγονται και “πολλοί εκ των κεκοιμημένων αγίων εν τω 
χώματι της γης… εγείρονται, οι μεν εις αιώνιον ζωήν, οι δε εις ονει-
δισμόν και εις κατεσχύνην αιώνιον” (Δανιήλ 12:2) Όλοι όσοι έχουν 
πεθάνει με την πίστη στην αγγελία του τρίτου αγγέλου βγαίνουν 
δοξασμένοι από τους τάφους τους για να ακούσουν τη διακήρυξη 
της συνθήκης της ειρήνης του Θεού με τους πιστούς τηρητές του 
νόμου Του. “Και εκείνοι οίτινες εξεκέντησαν Αυτόν” (Αποκάλυψη 
1:7) και εκείνοι που κορόιδευαν και χλεύαζαν την επιθανάτια αγω-
νία του Χριστού, καθώς και του λαού Του, ανασταίνονται για να 
Τον ατενίσουν μέσα στη δόξα Του και να ιδούν τις τιμές που απο-
νέμονται στους νομοταγείς και υπάκουους.» Ε. Χουάιτ, Τ.Π.Σ. σελ. 760,761 
 
Παρασκευή 21 Οκτωβρίου          Δύση ηλίου: 18:39’ 
 
Περαιτέρω μελέτη: Διαβάστε Ε. Χουάιτ, Π.Β. σελ. 501-508. 
 
Η σύγχρονη επιστήμη διδάσκει ότι όλη η ύλη αποτελείται από άτο-
μα, τα οποία αποτελούνται από δύο μικρότερα σωματίδια, τα κου-
άρκ και τα λεπτόνια, τα οποία πιστεύεται ότι είναι τα δομικά στοι-
χεία όλης της φυσικής πραγματικότητας. Αν, λοιπόν, στον πυρήνα 
του φυσικού κόσμου υπάρχουν κουάρκ και λεπτόνια, δεν θα μπο-
ρούσε ο Θεός, που όχι μόνο δημιούργησε αλλά και συντηρεί αυτόν 
τον κόσμο, απλώς να αναδιαμορφώσει τα κουάρκ και τα λεπτόνια 
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όταν έρθει η ώρα να μας αναστήσει; Σαρκάζοντας την ανάσταση, ο 
άθεος Μπέρτραντ Ράσελ αναρωτήθηκε τι συμβαίνει με εκείνους 
που έφαγαν οι κανίβαλοι, επειδή τα σώματά τους είναι πλέον μέ-
ρος των σωμάτων των κανιβάλων, και έτσι ποιος παίρνει τι στην 
ανάσταση; Ας υποθέσουμε όμως ότι ο Κύριος απλώς παίρνει κου-
άρκ και λεπτόνια, τα υπέρτατα δομικά στοιχεία της ύπαρξης, από 
οπουδήποτε, και, με βάση τις πληροφορίες που κατέχει για τον 
καθένα από εμάς, μας ανασυνθέτει από αυτά τα κουάρκ και τα λε-
πτόνια; Δεν χρειάζεται τα αρχικά μας∙ οποιοδήποτε θα του κάνει. 
Ή, στην πραγματικότητα, θα μπορούσε απλώς να το πει και ύπαρ-
ξη νέων κουάρκ και λεπτονίων να συνεχίσει από εκεί. Όπως και να 
το κάνει, ο Θεός που δημιούργησε το σύμπαν μπορεί να μας ξανα-
δημιουργήσει, κάτι που υπόσχεται να κάνει κατά την ανάσταση των 
νεκρών.  
«Ο Ζωοδότης θα ανακαλέσει την αγορασμένη ιδιοκτησία Του στην 
πρώτη ανάσταση, και μέχρι εκείνη τη θριαμβευτική ώρα, όταν η 
τελευταία σάλπιγγα θα ηχήσει και ο τεράστιος στρατός θα βγει 
στην αιώνια νίκη, κάθε κοιμώμενος άγιος θα φυλάσσεται σε ασφά-
λεια και θα φυλάσσεται σαν πολύτιμο κόσμημα, που είναι γνωστό 
στον Θεό με το όνομά του. Με τη δύναμη του Σωτήρα που κατοι-
κούσε μέσα τους όσο ζούσαν και επειδή ήταν μέτοχοι της Θεϊκής 
φύσης, θα αναστηθούν από τους νεκρούς.» Ε. Χουάιτ, The SDA Bible 

Commentary, vol. 4, p. 1143. 
 

 
Ερωτήσεις για συζήτηση:  
1.  Υπολογίζεται ότι υπάρχουν 2 τρισεκατομμύρια γαλαξίες, καθέ-
νας από τους οποίους αποτελείται από δισεκατομμύρια  αστέρια. 
Μερικά από αυτά τα αστέρια έχουν πλανήτες σε τροχιά γύρω τους, 
όπως ακριβώς οι πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος βρίσκο-
νται σε τροχιά γύρω από τον ήλιο. Σκεφτείτε την απεριόριστη δύ-
ναμη του Θεού, ο Οποίος όχι μόνο δημιούργησε όλα αυτά τα αστέ-
ρια, αλλά τα συντηρεί και τα γνωρίζει με το όνομά τους (Ψαλ. 
147/ρμζ’4). Αν και αυτή η εκπληκτική πραγματικότητα δεν αποδει-
κνύει ότι ο Θεός μπορεί ή θα αναστήσει τους νεκρούς, πώς μας 
αποκαλύπτει την ίδια φοβερή δύναμη που έχει, και γιατί σίγουρα 
κάτι όπως η ανάσταση δεν είναι πέρα από τη δύναμή Του; 
2.  Η Εβρ. 11/ια’ υπογραμμίζει την πίστη και τις προσδοκίες πολ-
λών από τους αποκαλούμενους  ήρωες της πίστης. Πώς μπορεί 
αυτό το κεφάλαιο να εμπλουτίσει την κατανόησή μας για την ελπί-
δα που είχαν οι πιστοί της Παλαιάς Διαθήκης, ακόμη και πριν την 
ανάσταση του Ιησού; 
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22 Οκτωβρίου - 28 Οκτωβρίου 
 

5. ΑΝΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΤΟ ΣΤΑΥΡΟ 

 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Ο Ιησούς είπε σ’ αυτήν: Εγώ είμαι η ανά-
σταση και η ζωή∙ αυτός που πιστεύει σε μένα, και αν πεθάνει, θα 
ζήσει. Και καθένας που ζει και πιστεύει σε μένα, δεν πρόκειται να 
πεθάνει στον αιώνα. Το πιστεύεις αυτό;» Ιωάννη 11/ια’ 25,26 
 

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Ιούδα 9, Λουκ. 
9/θ’28-36, Α’Βασ. 17/ιζ’8-24, Λουκ. 7/ζ’11-17, Μάρ. 5/ε’35-43, Ιω-
άν. 11/ια’1-44. 
 

Οι αναφορές της Παλαιάς Διαθήκης για την ανάσταση που εξετά-
σαμε μέχρι τώρα, βασίζονται σε μεγάλο βαθμό σε προσωπικές 
προσδοκίες (Ιώβ 19/ιθ’25-27, Εβρ. 11/ια’17-19, Ψαλ. 49/μθ’15,  
71/οα’20) και σε μελλοντικές υποσχέσεις (Δαν. 12/ιβ’1-2, 13). Ω-
στόσο, έχουμε επίσης τις εμπνευσμένες καταγραφές περιπτώσεων 
στις οποίες πράγματι αναστήθηκαν άνθρωποι από τους νεκρούς.  
Η πρώτη ανάσταση ήταν του Μωυσή (Ιούδα 9, Λουκ. 9/θ’28-36).  
Κατά τη διάρκεια της μοναρχίας του Ισραήλ, αναστήθηκαν επίσης ο 
γιος της χήρας από τη Σαρεπτά (Α’Βασ. 17/ιζ’8-24) και ο γιος της 
Σουναμίτισσας (Β’Βασ. 4/δ’18-37). Ο Χριστός, όταν ήταν εδώ στη 
γη, ανέστησε τον γιο της χήρας από τη Ναΐν (Λουκ. 7/ζ’11-17), την 
κόρη του Ιαείρου (Λουκ. 8/η’40-56) και τον Λάζαρο (Ιωάν.11/ια’). 
Εκτός από τον Μωυσή, όλοι αυτοί οι άνθρωποι αναστήθηκαν ως 
θνητοί που τελικά θα πέθαιναν ξανά. Οι περιπτώσεις αυτές επιβε-
βαιώνουν επίσης τη Βιβλική διδασκαλία για την έλλειψη των αι-
σθήσεων στους νεκρούς (Ιώβ 3/γ’11-13, Ψαλ. 115/ριε’17, 
146/ρμς’4, Εκκ. 9/θ’5, 10). Σε καμία από αυτές τις περιγραφές, αλ-
λά και σε άλλες Βιβλικές αφηγήσεις ανάστασης, δεν γίνεται καμία 
αναφορά σε μια υποτιθέμενη μεταθανάτια εμπειρία.  
Αυτή την εβδομάδα θα ασχοληθούμε πιο προσεκτικά με τις ανα-
στάσεις που συνέβησαν πριν το θάνατο και την ανάσταση του Χρι-
στού.  
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Κυριακή 23 Οκτωβρίου 
 

Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΩΥΣΗ 
Διαβάστε Ιούδα 9 και Λουκά 9/θ’28-36. Ποιες αποδείξεις βρίσκετε 
σε αυτά τα κείμενα για τη σωματική ανάσταση του Μωυσή; 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 

Κάποιοι Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας από την Αλεξάνδρεια υ-
ποστήριξαν ότι, όταν ο Μωυσής πέθανε, εθεάθησαν δύο Μωυσή-
δες: ένας ζωντανός στο πνεύμα, ένας νεκρός στο σώμα∙ ο ένας 
Μωυσής ανέβηκε στον ουρανό με τους αγγέλους, ενώ ο άλλος θά-
φτηκε στη γη. (Ωριγένης, Ομιλίες για τον Ιησού του Ναυή 2.1 Κλήμης Αλεξανδρείας, 

Στρωματείς 6.15.) Αυτή η διάκριση μεταξύ της ανάληψης της ψυχής και 
της ταφής του σώματος μπορεί να έχει νόημα για όσους πιστεύουν 
στην ελληνική αντίληψη της αθάνατης ψυχής, αλλά η ιδέα αυτή δεν 
υπάρχει στην Αγία Γραφή. Το Ιούδας 9 επιβεβαιώνει τη Βιβλική 
διδασκαλία της ανάστασης του σώματος του Μωυσή, επειδή η δια-
μάχη αφορούσε το σώμα του Μωυσή και όχι κάποια υποτιθέμενη 
επιζώσα ψυχή.  
Το Δευτ. 34/λδ’5-7 λέει ότι ο Μωυσής πέθανε σε ηλικία 120 ετών 
και ο Κύριος τον έθαψε σε ένα κρυφό μέρος σε μια κοιλάδα στη γη 
του Μωάβ. Ωστόσο, ο Μωυσής δεν παρέμεινε για πολύ καιρό στον 
τάφο.  
«Ο ίδιος ο Χριστός μαζί με τους αγγέλους που είχαν θάψει το Μω-
υσή, κατέβηκε από τον ουρανό για να καλέσει το δούλο Του από 
τον ύπνο… Για πρώτη φορά ο Χριστός έμελλε να ξαναφέρει στη 
ζωή ένα νεκρό. Καθώς ο Άρχοντας της ζωής και οι λαμπροί άγγε-
λοι πλησίαζαν στον τάφο, ο Σατανάς αναστατώθηκε βλέποντας να 
χάνει την υπεροχή του… Ο Χριστός δεν κατέβηκε στο χαμηλό επί-
πεδο να αρχίσει τη λογομαχία με το Σατανά… Ο Χριστός όμως 
ανέθεσε όλα αυτά στον Πατέρα Του λέγοντας: “Ο Κύριος θέλει σε 
επιτιμήσει.” (Ιούδα 9)… Η ανάσταση έγινε ένα σίγουρο για πάντα 
γεγονός. Ο Σατανάς έχασε τη λεία του. Οι δίκαιοι νεκροί θα ξανα-
ζήσουν.» Ε. Χουάιτ, Π.Π. σελ. 464,465. 

Μια σαφής απόδειξη της ανάστασης του Μωυσή βρίσκεται στη με-
ταμόρφωση. Εκεί ο Μωυσής εμφανίστηκε μαζί με τον προφήτη 
Ηλία, ο οποίος είχε μεταμορφωθεί χωρίς να δει θάνατο (Β’ Βασ. 
2/β’1-11). Ο Μωυσής και ο Ηλίας μάλιστα συνομίλησαν με τον Ιη-
σού (Λουκ. 9/θ’28-36). «Και ξάφνου, δύο άνδρες συνομιλούσαν 
μαζί του, οι οποίοι ήσαν ο Μωυσής και ο Ηλίας∙ οι οποίοι, καθώς 
φάνηκαν με δόξα, έλεγαν τον θάνατό του, που επρόκειτο να εκ-
πληρώσει στην Ιερουσαλήμ» Λουκ, 9/θ’30-31. Η εμφάνιση του 
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Μωυσή, απόδειξη της επερχόμενης νίκης του Χριστού επί της α-
μαρτίας και του θανάτου, απεικονίζεται εδώ αδιαμφισβήτητα. Ήταν 
ο Μωυσής και ο Ηλίας, όχι τα  πνεύματά τους (άλλωστε, ο Ηλίας 
δεν είχε πεθάνει), που είχαν εμφανιστεί εκεί στον Ιησού.  
ΣΚΕΨΗ: Στον Μωυσή δεν επετράπη να εισέλθει στην επίγεια Χα-
ναάν (Δευτ. 34/λδ’1-4), αλλά εισήλθε στην ουράνια Χαναάν. Τι δι-
δάσκει αυτό σχετικά με το πώς ο Θεός «μπορεί με υπερπερίσσιο 
τρόπο να κάνει παραπάνω από όλα όσα ζητάμε ή αντιλαμβανόμα-
στε με τον νου, σύμφωνα με τη δύναμη που ενεργείται μέσα μας»; 
Εφεσ. 3/γ’20.  
 

Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 
 

ΔΥΟ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ 
Διαβάστε Α’Βασ. 17/ιζ’8-24 και Β’Βασ. 4/δ’18-37. Ποιες ομοιότητες 
και ποιες διαφορές βλέπετε σε αυτές τις δύο αναστάσεις; 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 

Στην Εβραίους 11/ια’35, διαβάζουμε ότι με την πίστη «πήραν γυ-
ναίκες τούς νεκρούς τους, αφού αναστήθηκαν». Αυτό συνέβη στις 
δύο αναστάσεις που απεικονίζονται στα σημερινά εδάφια.  
Η πρώτη (Α’Βασ. 17/ιζ’8-24) συνέβη κατά τη διάρκεια της μεγάλης 
αποστασίας του Ισραήλ υπό την επιρροή του βασιλιά Αχαάβ και 
της ειδωλολάτρισσας συζύγου του Ιεζάβελ. Καθώς μια σοβαρή ξη-
ρασία μάστιζε τη χώρα, ο Θεός διέταξε τον Ηλία να πάει στη Σαρε-
πτά, μια πόλη έξω από το Ισραήλ. Εκεί συνάντησε μια φτωχή χήρα 
από τη Φοινίκη που ήταν έτοιμη να μαγειρέψει ένα τελευταίο, πενι-
χρό γεύμα για την ίδια και το γιο της και στη συνέχεια να πεθάνουν. 
Όμως η ζωή τους σώθηκε χάρη στο θαύμα του αλευριού και του 
λαδιού, τα οποία δεν τελείωσαν μέχρι να τελειώσει η ξηρασία. Κά-
ποια στιγμή αργότερα, ο γιος της αρρώστησε και πέθανε. Σε από-
γνωση, η μητέρα στράφηκε στον Ηλία, ο οποίος βόησε στον Κύριο. 
«Και ο Κύριος εισάκουσε τη φωνή τού Ηλία∙ και στο παιδάκι επα-
νήλθε μέσα του η ψυχή, και ανέζησε» Α’Βασ. 17/ιζ’22.  
Η δεύτερη ανάσταση (Β’Βασ. 4/δ’18-37) έλαβε χώρα στη Σουνάμ, 
ένα μικρό χωριό νότια του όρους Γελβουέ. Ο Ελισσαιέ είχε βοηθή-
σει μια φτωχή χήρα να πληρώσει τα χρέη της με το θαύμα του γε-
μίσματος πολλών αγγείων με λάδι (Β’Βασ. 4/δ’1-7). Αργότερα, στη 
Σουνάμ, συνάντησε μια επιφανή παντρεμένη γυναίκα που δεν είχε 
παιδιά. Ο προφήτης της είπε ότι θα αποκτήσει γιο και έτσι ακριβώς 
έγινε. Το παιδί μεγάλωσε και ήταν υγιές, αλλά μια μέρα αρρώστησε 
και πέθανε. Η Σουναμίτισσα έσπευσε στο όρος Κάρμηλο και ζήτη-
σε από τον Ελισσαιέ να πάει μαζί της στον γιο της. Ο Ελισσαιέ 
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προσευχήθηκε επίμονα στον Κύριο και τελικά το παιδί ξαναζωντά-
νεψε.  
Αυτές οι γυναίκες είχαν διαφορετικό υπόβαθρο αλλά την ίδια σω-
τήρια πίστη. Η χήρα από τη Φοινίκη φιλοξένησε τον προφήτη Ηλία 
σε μια εξαιρετικά δύσκολη εποχή, όταν δεν υπήρχε ασφαλές μέρος 
για αυτόν στο Ισραήλ. Η Σουναμίτισσα και ο σύζυγός της έχτισαν 
ένα δωμάτιο όπου μπορούσε να μείνει ο προφήτης Ελισσαιέ όταν 
περνούσε από την περιοχή τους. Όταν τα δύο παιδιά πέθαναν, οι 
πιστές μητέρες τους απευθύνθηκαν σε αυτούς τους προφήτες του 
Θεού και είχαν τη χαρά να δουν τα παιδιά τους να ξαναζούν. 
ΣΚΕΨΗ: Αυτές είναι σπουδαίες ιστορίες, αλλά και σε πόσες άλλες 
δεν συνέβη κάτι τόσο αξιοθαύμαστο; Τι μας διδάσκει το θλιβερό 
γεγονός του θανάτου για το πόσο καίριο ρόλο έχει στην πίστη μας 
η υπόσχεση της ανάστασης στο τέλος του κόσμου;  
 

Τρίτη 25 Οκτωβρίου 
 

Ο ΓΙΟΣ ΤΗΣ ΧΗΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΑΪΝ 
Στις Πράξ. 10/ι’38 λέει ότι ο Ιησούς «πέρασε ευεργετώντας και θε-
ραπεύοντας όλους εκείνους που καταδυναστεύονταν από τον διά-
βολο∙ επειδή, ο Θεός ήταν μαζί του». Επίσης, όλα τα Ευαγγέλια 
είναι γεμάτα από αναφορές στον Ιησού που υπηρετεί πολλές άπο-
ρες και πληγωμένες ψυχές, για αυτό και αργότερα πολλοί Εβραίοι 
πίστεψαν ότι ο Ιησούς ήταν ο Μεσσίας της υπόσχεσης.  
«Μέσα σε ολόκληρα χωριά δεν ακουγόταν σε κανένα σπίτι ούτε 
ένα βογγητό αρρώστου, επειδή Εκείνος είχε περάσει από εκεί και 
είχε θεραπεύσει όλους τους ασθενείς. Το έργο Του μαρτυρούσε τη 
θεία αποστολή Του. Αγάπη, έλεος και ευσπλαχνία αποκαλύπτο-
νταν σε κάθε πράξη της ζωής Του. Η καρδιά Του πλημμύριζε από 
τρυφερή συμπάθεια για τους ανθρώπους. Πήρε την ανθρώπινη 
φύση για να μπορέσει να ανταποκριθεί προς τις ανάγκες του αν-
θρώπου. Και οι πιο φτωχοί και περιφρονημένοι δε δίσταζαν να Τον 
πλησιάσουν. Ακόμη και στα  μικρά παιδιά ήταν ελκυστικός.» Ε. Χου-

άιτ, Β.Χ. σελ.12,13 

Διαβάστε  Λουκ.7/ζ’11-17. Ποια σημαντική διαφορά υπάρχει ανά-
μεσα σε αυτό που συνέβη σε αυτή την ανάσταση και στις προη-
γούμενες; 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 

Κατά τη διάρκεια της διακονίας Του στη Γαλιλαία, ο Ιησούς θερά-
πευε ασθενείς και έβγαζε δαιμόνια. Μια φορά, Αυτός και οι ακό-
λουθοί Του πλησίαζαν στις πύλες της Ναΐν, όταν μια νεκρική πο-
μπή έβγαινε από την πόλη. Στο νεκροκρέβατο βρισκόταν ο μονα-
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χογιός μιας χήρας, η οποία έκλαιγε απαρηγόρητα. Γεμάτος συμπό-
νια για τη θρηνούσα μητέρα, ο Ιησούς της είπε: «Μη κλαις.» Στη 
συνέχεια, στράφηκε προς τον νεκρό γιο στο φέρετρο και τον διέτα-
ξε: «Νεανίσκε, σε σένα λέω, σήκω επάνω.» Ο γιος επανήλθε στη 
ζωή και ο Ιησούς τον έδωσε στη μητέρα του (Λουκ. 7/ζ’13-15). Η 
παρουσία του Ιησού άλλαξε εντελώς το όλο σκηνικό και πολλοί 
άνθρωποι που είχαν γίνει μάρτυρες του θαύματος γνώριζαν ότι όχι 
μόνο είχε συμβεί κάτι εκπληκτικό, αλλά και ότι κάποιος ξεχωριστός 
-  «Ένας μεγάλος προφήτης» - βρισκόταν ανάμεσά τους.  
Τόσο η χήρα από τη Φοινίκη (Α’Βασ. 17/ιζ’8-24) όσο και η Σουνα-
μίτισσα (Β’Βασ. 4/δ’18-37) είχαν ζητήσει βοήθεια από τον Ηλία και 
τον Ελισσαιέ αντίστοιχα. Όμως, η χήρα από τη Ναΐν βοηθήθηκε 
χωρίς καν να το ζητήσει. Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός νοιάζεται για 
εμάς ακόμη και όταν δεν είμαστε σε θέση ή νιώθουμε ανάξιοι να 
Του ζητήσουμε βοήθεια. Ο Ιησούς είδε την ανάγκη και ασχολήθηκε 
με το πρόβλημα – όπως χαρακτηριστικά έκανε σε όλη Του τη δια-
κονία.  
ΣΚΕΨΗ: Η αληθινή θρησκεία περιλαμβάνει τη φροντίδα για τα ορ-
φανά και τις χήρες γύρω μας (Ιακ. 1/α’27). Αν και, προφανώς, δεν 
θα μπορέσουμε να κάνουμε θαύματα όπως ο Ιησούς, πώς μπο-
ρούμε να διακονήσουμε αυτούς που υποφέρουν γύρω μας;  
 
Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 
 

Η ΚΟΡΗ ΤΟΥ ΙΑΕΙΡΟΥ 
Οι αναστάσεις πριν από το θάνατο και την ανάσταση του Ιησού δεν 
περιορίζονταν σε κάποια συγκεκριμένη εθνική ομάδα ή κοινωνική 
τάξη. Ο Μωυσής ήταν ίσως ο μεγαλύτερος ηγέτης του λαού του 
Θεού που υπήρξε ποτέ (Δευτ. 34/λδ’10-12). Αντίθετα, η φτωχή χή-
ρα από τη Φοινίκη δεν ήταν καν Ισραηλίτισσα (Α’Βασ. 17/ιζ’9). Η 
Σουναμίτισσα ήταν επιφανής στον τόπο της (Β’Βασ. 4/δ’8) αλλά και 
πάλι δεν ήταν Εβραία. Η χήρα από τη Ναΐν είχε μόνο έναν γιο, από 
τον οποίο πιθανότατα εξαρτιόταν (Λουκ. 7/ζ’12). Αντίθετα, ο Ιάει-
ρος ήταν αρχισυνάγωγος, πιθανότατα στην Καπερναούμ (Μάρ. 
5/ε’22). Ανεξάρτητα από το διαφορετικό πολιτισμικό υπόβαθρο ή 
την κοινωνική τους θέση, όλοι τους ευλογήθηκαν από τη ζωοποιό 
δύναμη του Θεού.  
Διαβάστε Μάρ. 5/ε’21-24, 35-43. Τι μπορούμε να μάθουμε για τον 
θάνατο από τα λόγια του Χριστού «Το παιδί δεν πέθανε, αλλά κοι-
μάται»; (εδ. 39).  
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
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Η 12χρονη κόρη του Ιάειρου ήταν ετοιμοθάνατη. Έτσι, ο Ιάειρος 
πήγε στον Ιησού και τον παρακάλεσε να πάει στο σπίτι του και να 
βάλει τα θεραπευτικά Του χέρια επάνω της. Όμως, πριν προλά-
βουν να φτάσουν εκεί, κάποιος είχε ήδη φέρει τα θλιβερά νέα: «Η 
θυγατέρα σου πέθανε∙ γιατί ενοχλείς ακόμα τον δάσκαλο;» Μάρ. 
5/ε’35.  
Τότε ο Ιησούς είπε στον θλιμμένο πατέρα: «Μη φοβάσαι, μόνον 
πίστευε» (εδ.36). Πράγματι, το μόνο που μπορούσε να κάνει ο πα-
τέρας ήταν να εμπιστευτεί απόλυτα την παρέμβαση του Θεού. 
Φτάνοντας στο σπίτι, ο Ιησούς είπε σε όσους είχαν συγκεντρωθεί 
εκεί: «Γιατί κάνετε θόρυβο και κλαίτε; Το παιδί δεν πέθανε, αλλά 
κοιμάται» (εδ.39). Τον χλεύασαν επειδή (1) γνώριζαν ότι το παιδί 
ήταν νεκρό και (2) δεν κατάλαβαν το νόημα των λόγων Του. «Η 
παρηγορητική μεταφορά με την οποία ο ύπνος υποκαθιστά τον  
θάνατο  φαίνεται ότι ήταν ο αγαπημένος τρόπος του Χριστού να 
αναφέρεται σε αυτή την εμπειρία (Ματθ. 9/θ’24, Λουκ. 8/η’52,  Ιω-
άν. 11/ια’11-15). Ο θάνατος είναι ένας ύπνος, αλλά είναι ένας βα-
θύς ύπνος από τον οποίο μόνο ο μεγάλος Ζωοδότης μπορεί να 
ξυπνήσει κάποιον, γιατί μόνο Αυτός έχει τα κλειδιά του τάφου (Α-
ποκ. 1/α’18, Ιωάν. 3/γ’16, Ρωμ. 6/ς’23)» The SDA Bible Commentary, vol.5,p.609 

Μετά την ανάσταση αυτού του κοριτσιού, όσοι το είδαν «εκπλάγη-
καν με μεγάλη έκπληξη» (εδ.42). Δεν είναι περίεργο. Επειδή τώρα, 
ο θάνατος είναι οριστικός, απόλυτος, και φαινομενικά μη αναστρέ-
ψιμος. Το να δουν κάτι τέτοιο με τα ίδια τους τα μάτια σίγουρα 
πρέπει να ήταν μια καταπληκτική, καθοριστική εμπειρία για τη ζωή 
τους.  
ΣΚΕΨΗ: Τα λόγια του Ιησού, «Μη φοβάσαι, μόνον πίστευε», εξα-
κολουθούν να έχουν νόημα για εμάς σήμερα. Πώς μπορούμε να το 
κάνουμε αυτό, ιδιαίτερα σε τρομακτικές καταστάσεις, οι οποίες είναι 
και οι πιο σημαντικές στιγμές για να συνεχίσουμε να πιστεύουμε;  
 
Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 
 

Ο ΛΑΖΑΡΟΣ 
Διαβάστε Ιωάν. 11/ια’1-44. Με ποια έννοια ο Ιησούς  δοξάστηκε 
από την ασθένεια και τον θάνατο του Λαζάρου; (Ιωάν. 11/ια’4) 
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 

Και εδώ, ο Ιησούς χρησιμοποιεί τη μεταφορά του ύπνου για να μι-
λήσει για το θάνατο. «Ο Λάζαρος, ο φίλος μας, κοιμήθηκε∙ αλλά, 
πηγαίνω για να τον ξυπνήσω» Ιωάν. 11/ια’11. Όταν κάποιοι νόμι-
ζαν ότι μιλούσε για κυριολεκτικό ύπνο (εδ. 11-13), ο Ιησούς δήλω-



46 

 

σε ξεκάθαρα τι εννοούσε: «Ο Λάζαρος πέθανε» (εδ. 12-14). Στην 
πραγματικότητα, όταν ο Ιησούς έφτασε στη Βηθανία, ο Λάζαρος 
ήταν ήδη νεκρός τέσσερις ημέρες∙ το πτώμα του είχε ήδη σαπίσει 
(εδ. 17, 39). Τη στιγμή που ένα σώμα αρχίζει να αποσυντίθεται 
τόσο άσχημα ώστε να μυρίζει, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία: το 
άτομο είναι νεκρό.  
Σε αυτό το πλαίσιο, όταν ο Ιησούς είπε στη Μάρθα: «Ο αδελφός 
σου θα αναστηθεί» (εδ.23), επιβεβαίωσε την πίστη της στην τελική 
ανάσταση. Όμως, ο Ιησούς δήλωσε: «Εγώ είμαι η ανάσταση και η 
ζωή∙ αυτός που πιστεύει σε μένα, και αν πεθάνει, θα ζήσει. Και 
καθένας που ζει και πιστεύει σε μένα, δεν πρόκειται να πεθάνει 
στον αιώνα. Το πιστεύεις αυτό;» (εδ.25-26). Και ο Ιησούς πρόσθε-
σε: «αν πιστέψεις, θα δεις τη δόξα τού Θεού» (εδ.40). Η Μάρθα 
πίστεψε και είδε τη δόξα του Θεού στην ανάσταση του αδελφού 
της.  
Η Αγία Γραφή λέει ότι με τον λόγο του Θεού δημιουργήθηκε η ζωή 
(Γέν. 1/α’20-30, Ψαλ. 33/λγ’6) και με τον λόγο Του η ζωή μπορεί να 
ξαναδημιουργηθεί, όπως στην περίπτωση του Λαζάρου. Μετά από 
μια σύντομη προσευχή, ο Ιησούς διέταξε: «Λάζαρε, έλα έξω» (Ιω-
άν. 11/ια’43). Εκείνη τη στιγμή, οι άνθρωποι είδαν τη ζωοποιό δύ-
ναμη του Θεού, την ίδια δύναμη που έκανε τον κόσμο μας να υ-
πάρχει και την ίδια δύναμη που στο τέλος του κόσμου θα καλέσει 
με ανάσταση τους νεκρούς πίσω στη ζωή.  
Ανασταίνοντας τον Λάζαρο, ο Ιησούς απέδειξε ότι είχε τη δύναμη 
να νικήσει τον θάνατο, για όντα όπως εμείς - που αναπόφευκτα 
πεθαίνουν - ποια μεγαλύτερη εκδήλωση της δόξας του Θεού θα 
μπορούσε να υπάρξει;  
ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε Ιωάν. 11/ια’25-26. Στο ένα εδάφιο ο Ιησούς μι-
λάει για τους πιστούς που πεθαίνουν και στο επόμενο μιλάει για 
τους πιστούς που δεν πεθαίνουν ποτέ. Τι μας διδάσκει εδώ ο Ιη-
σούς και γιατί η κατανόηση ότι ο θάνατος είναι ένας ασυνείδητος 
ύπνος είναι τόσο σημαντική για την κατανόηση των λόγων του 
Χριστού; Γιατί τα λόγια Του μάς προσφέρουν, ως όντα προορισμέ-
να για τον τάφο, τόση ελπίδα;  
 
Παρασκευή 28 Οκτωβρίου         Δύση ηλίου: 17:31’ 
                       
Περαιτέρω μελέτη: Διαβάστε Ε. Χουάιτ, Π.Π. σελ. 457-466, Π.Β. 
σελ. 83-93, 163-168, Ζ.Χ. σελ. 287-292, 316-320, 493-505. 
 
«Στον Χριστό ενοικεί η ζωή, ζωή πρωτογενής, πηγαία, αυθύπαρ-
κτη. “΄Οστις έχει τον Υιόν, έχει την ζωήν.” ΑΊωάννου ε΄[5]12. Η θεό-
τητα του Χριστού αποτελεί την εγγύηση του πιστού για την αιώνια 
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ζωή. Ο Ιησούς είπε: “Ο πιστεύων εις εμέ, και αν αποθάνη, θέλει 
ζήσει. Πας όστις ζει και πιστεύει εις εμέ, δεν θέλει αποθάνει εις τον 
αιώνα. Πιστεύεις τούτο;” Ο Χριστός στο σημείο αυτό οραματιζόταν 
τον καιρό της Δευτέρας Παρουσίας Του. Τότε οι δίκαιοι νεκροί θα 
αναστηθούν άφθαρτοι, και οι ζώντες δίκαιοι θα αρπαχθούν στον 
ουρανό χωρίς να γευθούν θάνατο. Το θαύμα που ο Χριστός θα 
έκανε ανασταίνοντας το Λάζαρο, αντιπροσώπευε την ανάσταση 
όλων των αποθανόντων δικαίων. Με τα λόγια και τα έργα Του δια-
κήρυξε τον εαυτό Του Αρχηγό της ανάστασης. Εκείνος που έμελλε 
σε λίγο να πεθάνει οικειοθελώς επάνω στο σταυρό, στεκόταν με τα 
κλειδιά του θανάτου, νικητής του τάφου, βεβαιώνοντας ότι είχε τη 
δύναμη και το δικαίωμα να χορηγεί αιώνια ζωή.» Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ. σελ. 500 

 
Ερωτήσεις για συζήτηση:  
1.  Πολλοί άνθρωποι πέθαναν κατά τη διάρκεια της προφητικής 
διακονίας του Ηλία και του Ελισσαιέ, καθώς και κατά τη διάρκεια 
της επίγειας διακονίας του Χριστού. Μόνο λίγοι αναστήθηκαν. 
(Λουκ. 4/δ’24-27.) Σκεφτείτε, επίσης, την εμπειρία όλων των νε-
κρών, με την έννοια ότι, είτε αναστήθηκαν στο παρελθόν είτε θα 
αναστηθούν κατά τη Δευτέρα Παρουσία, τι διαφορά έχει, τουλάχι-
στον όσον αφορά το πώς ήταν να είσαι νεκρός;  
2. Πολλοί συγγραφείς ανά τους αιώνες έχουν γράψει για τη μαται-
ότητα της ζωής που καταλήγει πάντα στο θάνατο. Όπως όλα τα 
ζωντανά πλάσματα  - ζώα, ψάρια, πτηνά - όλοι πεθαίνουμε. Ωστό-
σο, για τους ανθρώπους, κατά μία έννοια η θέση μας είναι χειρότε-
ρη από των ζώων, επειδή σε αντίθεση με αυτά εμείς γνωρίζουμε 
ότι πρόκειται να πεθάνουμε. (Εκκ. 9/θ’5.) Γιατί, λοιπόν, η υπόσχε-
ση της ανάστασης είναι τόσο κρίσιμη για εμάς; 
3. Αν πιστεύουμε ότι η ψυχή είναι αθάνατη και ότι οι νεκροί, ιδίως 
οι δίκαιοι νεκροί, ζουν στον ουρανό μετά το θάνατό τους, ποια είναι 
η ανάγκη για την ανάσταση στο τέλος του κόσμου; 
4. Αν κάποιος τηλεφωνούσε και ρωτούσε: «Είναι εκεί η Ελένη;» θα 
μπορούσατε να απαντήσετε: «Ναι, αλλά κοιμάται». Δεν θα απα-
ντούσατε: «Ναι, αλλά είναι νεκρή». Γιατί όχι; Τι μας διδάσκει αυτό 
για τη φύση του θανάτου; 



48 

 

29 Οκτωβρίου - 4 Νοεμβρίου              Σάββατο απόγευμα 
 

6. ΠΕΘΑΝΕ ΓΙΑ ΕΜΑΣ 

 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Και όπως ο Μωυσής ύψωσε το φίδι μέσα 
στην έρημο, έτσι πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου∙ για να 
μη χαθεί καθένας ο οποίος πιστεύει σ’ αυτόν, αλλά να έχει αιώνια 
ζωή» Ιωάννην 3/γ’14-15  
 

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Αποκ. 13/ιγ’8, 
Ματθ. 17/ιζ’22-23, Μάρ. 9/θ’30-32, Ιωάν. 19/ιθ’1-30, Ρωμ. 6/ς’23, 
Α’Κορ. 1/α’18-24. 
 

Έχει ειπωθεί ότι τον θάνατο και τους φόρους δεν μπορούμε να τα 
αποφύγουμε. Αυτό δεν είναι απολύτως αληθές. Οι άνθρωποι μπο-
ρούν να αποφύγουν τους φόρους, αλλά όχι τον θάνατο. Μπορεί να 
είναι σε θέση να αναβάλουν το θάνατο για μερικά χρόνια, αλλά αρ-
γά ή γρήγορα, ο θάνατος πάντα έρχεται. Και επειδή γνωρίζουμε ότι 
οι νεκροί, τόσο οι δίκαιοι όσο και οι ασεβείς, καταλήγουν αρχικά 
στον ίδιο τόπο, η ελπίδα μας για ανάσταση σημαίνει τα πάντα για 
εμάς. Όπως έχει πει ο Παύλος, χωρίς αυτή την ελπίδα, ακόμη «κι 
αυτοί που κοιμήθηκαν εν Χριστώ απολέστηκαν» (Α’Κορ. 15/ιε’18), 
κάτι που είναι μάλλον παράξενο να λέγεται, αν αυτοί που κοιμήθη-
καν εν Χριστώ τριγυρίζουν στον ουρανό μπροστά στον Θεό.  
Έτσι, η ανάσταση του Χριστού είναι το κέντρο της πίστης μας, ε-
πειδή στην ανάστασή Του έχουμε την εγγύηση της δικής μας. Ω-
στόσο, πριν ο Χριστός αναστηθεί, έπρεπε φυσικά να πεθάνει. Γι’ 
αυτό, μέσα στην αγωνία της Γεθσημανή, εν αναμονή του θανάτου 
Του, προσευχήθηκε: «Τώρα η ψυχή μου είναι ταραγμένη∙ και τι να 
πω; Πατέρα, σώσε με από τούτη την ώρα. Αλλά, γι’ αυτό ήρθα σε 
τούτη την ώρα» Ιωάν. 12/ιβ’27. Ήρθε για να πεθάνει.  
Αυτή την εβδομάδα θα επικεντρωθούμε στο θάνατο του Χριστού 
και τι σημαίνει αυτό στην υπόσχεση της αιώνιας ζωής.  
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Κυριακή 30 Οκτωβρίου 
 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ 
Διαβάστε Αποκ. 13/ιγ’8, Πράξ. 2/β’23 και Α’Πέτ. 1/α’19-20. Πώς θα 
μπορούσε ο Χριστός να θεωρηθεί ως το Αρνίο που είναι σφαγμένο 
από τη δημιουργία του κόσμου;  
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 

«Και θα το προσκυνήσουν όλοι αυτοί που κατοικούν επάνω στη 
γη, των οποίων τα ονόματα δεν γράφτηκαν στο βιβλίο της ζωής 
του Αρνίου, που είναι σφαγμένο από τη δημιουργία του κόσμου» 
Αποκ. 13/ιγ’8. Αυτό που είναι κρίσιμο εδώ για εμάς είναι η ιδέα ότι 
ο Χριστός σφαγιάστηκε από καταβολής κόσμου. Προφανώς, πρέ-
πει να το κατανοήσουμε αυτό με συμβολική έννοια (το βιβλίο της 
Αποκάλυψης είναι γεμάτο σύμβολα), επειδή ο Χριστός δεν σταυ-
ρώθηκε παρά μόνο χιλιάδες χρόνια μετά τη Δημιουργία της γης. 
Αυτό που λέει το εδάφιο είναι ότι το σχέδιο της σωτηρίας είχε τεθεί 
σε εφαρμογή πριν από τη δημιουργία του κόσμου. Και κεντρικό 
σημείο αυτού του σχεδίου θα ήταν ο θάνατος του Ιησού, του Αρνί-
ου του Θεού, στο σταυρό.  
Διαβάστε Τίτον 1/α’2. Τι μας διδάσκει αυτό το εδάφιο σχετικά με το 
πόσο καιρό πριν είχε τεθεί σε εφαρμογή το σχέδιο της σωτηρίας, 
το οποίο επικεντρώθηκε στο θάνατο του Χριστού; 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 

«Το σχέδιο για τη σωτηρία μας δεν ήταν μια μεταγενέστερη σκέψη, 
ένα σχέδιο που αποφασίσθηκε μετά την πτώση του Αδάμ… Ήταν 
η αποκάλυψη των αρχών οι οποίες ανέκαθεν αποτέλεσαν τα θεμέ-
λια του θρόνου του Θεού.» Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ. σελ.4 

Αυτό το σχέδιο αποκαλύφθηκε πρώτα στον Αδάμ και την Εύα στον 
Κήπο της Εδέμ (Γέν. 3/γ’15, 21) και απεικονίστηκε με κάθε αιματη-
ρή θυσία σε όλη την Παλαιά Διαθήκη. Για παράδειγμα, ενώ ο Θεός 
δοκίμαζε την πίστη του Αβραάμ, έδωσε ένα κριάρι να θυσιαστεί 
αντί του Ισαάκ (Γέν. 22/κβ’11-13). Αυτή η αντικατάσταση είναι ακό-
μη πιο ξεκάθαρα τύπος της εξιλαστήριας θυσίας του Χριστού στο 
σταυρό.  
Έτσι, στο επίκεντρο ολόκληρου του σχεδίου της σωτηρίας βρίσκε-
ται ο υποκατάστατος θάνατος του Ιησού, που συμβολιζόταν επί 
αιώνες με τις θυσίες ζώων μέχρι το θάνατο του Ιησού στο σταυρό 
ως «ο Αμνός του Θεού, που σηκώνει την αμαρτία του κόσμου» 
Ιωάν. 1/α’29. 
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ΣΚΕΨΗ: Οι θυσίες των ζώων είναι φρικτές και αιματηρές - αυτό 
είναι αλήθεια. Γιατί όμως αυτή η φρικαλεότητα και η αιματοχυσία 
είναι ακριβώς το ζητούμενο, διδάσκοντάς μας τον θάνατο του Χρι-
στού στη θέση μας και το τρομερό κόστος της αμαρτίας; 
 
Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 
 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ 
Ποιες ήταν οι αντιδράσεις των μαθητών στα λεγόμενα του Ιησού 
για τα βάσανα και το θάνατό Του και τι μας διδάσκουν για τους κιν-
δύνους της παρερμηνείας των Γραφών;  
Ματθ. 16/ις’21–23 ______________________________________ 
_____________________________________________________ 
 

Ματθ. 17/ιζ’22- 23,  Μάρ. 9/θ’30-32, Λουκ. 9/θ’44-45 ___________ 
_____________________________________________________ 
 

Λουκ. 18/ιη’31-34  ______________________________________ 
_____________________________________________________ 
 

Ο Ιησούς γεννήθηκε για να πεθάνει και έζησε για να πεθάνει. Κάθε 
βήμα που έκανε Τον έφερνε πιο κοντά στη μεγάλη εξιλαστήρια θυ-
σία Του στο σταυρό του Γολγοθά. Έχοντας πλήρη συνείδηση της 
αποστολής Του, δεν επέτρεψε σε κανέναν και σε τίποτα να Τον 
αποσπάσει από αυτήν. Στην πραγματικότητα, «ολόκληρη η ζωή 
Του ήταν ένας πρόλογος για το θάνατό Του στο σταυρό.» Ε. Χουάιτ, 

Fundamentals of Christian Education, p. 382. 

Τον τελευταίο χρόνο της επίγειας διακονίας Του, ο Ιησούς μιλούσε 
όλο και πιο ρητά στους μαθητές Του για τον επικείμενο θάνατό 
Του. Εκείνοι όμως έδειχναν ανίκανοι και απρόθυμοι να αποδεχτούν 
την πραγματικότητα των δηλώσεών Του. Γεμάτοι με λανθασμένες 
αντιλήψεις για τον ρόλο του Μεσσία, το τελευταίο πράγμα που πε-
ρίμεναν ήταν Εκείνος, ο Ιησούς, ειδικά ως Μεσσίας, να πεθάνει. Εν 
ολίγοις, η λανθασμένη θεολογία τους τούς οδήγησε σε άσκοπο 
πόνο και δυστυχία.  
Ήδη στον Νικόδημο, ο Ιησούς είχε δηλώσει: «Και όπως ο Μωυσής 
ύψωσε το φίδι μέσα στην έρημο, έτσι πρέπει να υψωθεί ο Υιός του 
ανθρώπου∙ για να μη χαθεί καθένας ο οποίος πιστεύει σ’ αυτόν, 
αλλά να έχει αιώνια ζωή» Ιωάν. 3/γ’14-15. Ενώ βρισκόταν στην 
Καισάρεια του Φιλίππου, ο Ιησούς είπε στους μαθητές Του ότι έ-
πρεπε να πάει στα Ιεροσόλυμα, και να πάθει πολλά από τους 
πρεσβύτερους και τους αρχιερείς και τους γραμματείς, και να θανα-
τωθεί, και την τρίτη ημέρα να αναστηθεί (Ματθ. 16/ις’21). Περνώ-
ντας κατ’ ιδίαν από τη Γαλιλαία (Μάρ. 9/θ’30-32) και κατά τη διάρ-
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κεια του τελευταίου ταξιδιού Του προς την Ιερουσαλήμ (Λουκ. 
18/ιη’31-34), ο Ιησούς μίλησε ξανά στους μαθητές Του για τον θά-
νατο και την ανάστασή Του. Επειδή δεν ήταν αυτό που ήθελαν να 
ακούσουν, δεν άκουσαν. Πόσο εύκολα και εμείς να κάνουμε το ίδιο!  
ΣΚΕΨΗ: Οι άνθρωποι, ιδιαίτερα ο εκλεκτός λαός του Θεού, είχαν 
λανθασμένες αντιλήψεις σχετικά με την πρώτη έλευση του Μεσσία. 
Ποιες είναι μερικές από τις λανθασμένες αντιλήψεις που υπάρχουν 
σήμερα σχετικά με τη δεύτερη έλευση του Ιησού;  
 
Τρίτη 1 Νοεμβρίου 
 

«ΤΕΤΕΛΕΣΤΑΙ!» 
Διαβάστε Ιωάννην 19/ιθ’1-30. Ποιο είναι το καίριο μήνυμα που μας 
δίνει η δήλωση του Ιησού, «Τετέλεσται»; 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 

Τελικά, οι κρίσιμες στιγμές για τον Χριστό, την ανθρωπότητα και 
ολόκληρο το σύμπαν είχαν φτάσει. Με βαθιά αγωνία πάλεψε ενά-
ντια στις δυνάμεις του σκότους. Σιγά-σιγά πορεύτηκε μέσα από τον 
Κήπο της Γεθσημανή, μέσα από τις άδικες δοκιμασίες Του, μέχρι 
το βουνό του Γολγοθά. Οι κακοί άγγελοι προσπαθούσαν να Τον 
νικήσουν. Ενώ ο Ιησούς κρεμόταν στο σταυρό, οι αρχιερείς, οι 
γραμματείς και οι πρεσβύτεροι Τον χλεύαζαν λέγοντας: «Άλλους 
έσωσε, τον εαυτό του δεν μπορεί να τον σώσει∙  αν είναι βασιλιάς 
του Ισραήλ, ας κατέβει τώρα από το σταυρό, και θα πιστέψουμε σ’ 
αυτόν» Ματθ. 27/κζ’42.  
Θα μπορούσε ο Χριστός να κατέβει από τον σταυρό και να σωθεί; 
Ναι, μπορούσε, αλλά δεν ήθελε να το κάνει. Η άνευ όρων αγάπη 
Του για όλη την ανθρωπότητα, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων 
των χλευαστών, δεν Του επέτρεψε να παραιτηθεί. Στην πραγματι-
κότητα, «οι χλευαστές ήταν μεταξύ αυτών που πέθαινε για να τους 
σώσει∙ και δεν μπορούσε να κατέβει από το σταυρό και να σώσει 
τον εαυτό Του, επειδή κρατιόταν, όχι από τα καρφιά, αλλά από τη 
θέλησή Του να τους σώσει» Alfred Plummer, An Exegetical Commentary on the 

Gospel According to S. Matthew, p.397  
Ο Ιησούς με το μαρτύριο Του νίκησε το βασίλειο του Σατανά, πα-
ρόλο που ο Σατανάς ήταν αυτός που υποκίνησε τα γεγονότα που 
οδήγησαν στο σταυρό, συμπεριλαμβανομένης της προδοσίας του 
Ιούδα (Ιωάν. 6/ς’70, Ιωάν. 13/ιγ’2, 27). «Κάπως, με έναν τρόπο 
που ο Ευαγγελιστής δεν προσπαθεί να περιγράψει, ο θάνατος του 
Ιησού είναι ταυτόχρονα μια πράξη του Σατανά και μια πράξη με την 
οποία ο Ιησούς κερδίζει τη νίκη επί του Σατανά» George E. Ladd, A 

Theology of the New Testament, p.192 
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Κραυγάζοντας από το σταυρό, «Τετέλεσται» (Ιωάν. 19/ιθ’30), ο 
Χριστός υπονοεί όχι μόνο το ότι η αγωνία Του είχε τελειώσει, αλλά 
κυρίως ότι είχε κερδίσει τη μεγάλη κοσμοϊστορική διαμάχη ενάντια 
στο Σατανά και τις κακές δυνάμεις του. «Όλος ο ουρανός θριάμ-
βευσε με τη νίκη του Σωτήρα. Ο Σατανάς νικήθηκε και γνώρισε ότι 
η βασιλεία του είχε χαθεί.» Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ. 731 
Είναι δύσκολο να κατανοήσουμε την εκπληκτική αυτή αντίθεση: 
στην απόλυτη ταπείνωση Του ο  Υιός του Θεού είχε κερδίσει, για 
εμάς και για το σύμπαν, τη μεγαλύτερη και πιο ένδοξη νίκη.  
ΣΚΕΨΗ: Σκεφτείτε πόσο άσχημη πρέπει να είναι η αμαρτία, ώστε 
χρειάστηκε ο θάνατος του Χριστού για να την εξιλεώσει. Τι μας δι-
δάσκει αυτή η αλήθεια σχετικά με το πόσο ανώφελα είναι τα έργα 
μας για την απόκτηση αξίας ενώπιον του Θεού; Εξάλλου, τι μπο-
ρούμε να κάνουμε για να προσθέσουμε σε αυτό που ο Χριστός έχει 
ήδη κάνει για εμάς;  
 
Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 
 

ΠΕΘΑΝΕ ΓΙΑ ΕΜΑΣ 
Διαβάστε Ιωάννην 3/γ’14-18 και Ρωμαίους 6/ς’23. Τι διδάσκουν 
αυτά τα εδάφια ότι πέτυχε ο θάνατος του Χριστού για εμάς; 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 

Όταν ο Ιησούς έφτασε στον Ιορδάνη ποταμό για να βαπτιστεί, ο 
Ιωάννης ο Βαπτιστής είχε αναφωνήσει: «Δέστε, ο Αμνός τού Θεού, 
που σηκώνει την αμαρτία τού κόσμου» Ιωάν. 1/α’29. Αυτή η δήλω-
ση αναγνώριζε τον Χριστό ως τον Αμνό του Θεού, στον Οποίο έ-
δειχναν όλες οι αληθινές θυσίες της Παλαιάς Διαθήκης.  
Όμως οι θυσίες των ζώων δεν μπορούσαν να αφαιρέσουν τις α-
μαρτίες από μόνες τους (Εβρ. 10/ι’4). Παρείχαν μόνο υπό όρους 
συγχώρεση που εξαρτιόταν από την αποτελεσματικότητα της μελ-
λοντικής θυσίας του Χριστού στο σταυρό. «Αν ομολογούμε τις α-
μαρτίες μας, ο Θεός είναι πιστός και δίκαιος ώστε να συγχωρήσει 
σε μας τις αμαρτίες, και να μας καθαρίσει από κάθε αδικία» Α’Ιωάν. 
1/α’9.  
Διαβάστε Ιωάννην 3/γ’16-17. Ποια μεγάλη ελπίδα μπορούμε να 
αντλήσουμε από αυτά τα εδάφια, ειδικά όταν σωστά αισθανόμαστε 
ότι μας αξίζει να καταδικαστούμε για κάτι που έχουμε κάνει; 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 

Σκεφτείτε τι σημαίνουν όλα αυτά. Ο Ιησούς, που δημιούργησε το 
σύμπαν (Ιωάν.1/α’1-3), πρόσφερε τον εαυτό του για τον καθένα 
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από εμάς, θυσία για τις αμαρτίες μας για να μη χρειάζεται να κατα-
δικαστούμε εμείς που δικαίως θα έπρεπε να καταδικαστούμε. Αυτή 
είναι η μεγάλη υπόσχεση του ευαγγελίου.  
Ο Ιησούς Χριστός διακήρυξε ότι «με τέτοιον τρόπο αγάπησε ο Θε-
ός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιό του τον μονογενή» (Ιωάν. 
3/γ’16) να πεθάνει για εμάς. Ωστόσο,  δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε 
ότι ο Χριστός προσέφερε τον εαυτό του εθελοντικά για λογαριασμό 
μας (Εβρ. 9/θ’14). Ο Λούθηρος αναφέρθηκε στον σταυρό ως «το 
θυσιαστήριο στο οποίο Αυτός [ο Χριστός], φλεγόμενος από τη φω-
τιά της απέραντης αγάπης που έκαιγε στην καρδιά Του, παρουσί-
ασε στον Πατέρα τη ζωντανή και άγια θυσία του σώματος και του 
αίματός Του με θερμή μεσιτεία, δυνατές κραυγές και θερμά, αγω-
νιώδη δάκρυα (Εβρ. 5/ε’7)» Luther’s Works,vol13. P.319.  

Ο Χριστός πέθανε μια φορά για όλους (Εβρ. 10/ι’10) και μια φορά 
για πάντα (Εβρ. 10/ι’12), διότι η θυσία Του είναι επαρκής και δεν 
χάνει ποτέ την ισχύ της. 
Και υπάρχουν και άλλα: «Αν μία και μόνη ψυχή επρόκειτο να δε-
χθεί το ευαγγέλιο της χάρης Του, ο Χριστός προκειμένου να σώσει 
τη μοναδική αυτή ψυχή θα είχε διαλέξει τη ζωή του μόχθου και της 
ταπείνωσης και το θάνατο της αισχύνης.» Ε. Χουάιτ, Ζ.Υ. σελ. 102 
ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε ξανά Ιωάννην 3/γ’16, αντικαθιστώντας τις λέξεις 
«κόσμο» και «καθένας» με το δικό σας όνομα. Πώς να κάνετε αυτή 
τη θαυμάσια υπόσχεση δική σας, ειδικά όταν μπαίνετε στον πειρα-
σμό να αμαρτήσετε; 
 
Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 
 

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 
Διαβάστε Α’Κορ. 1/α’18-24. Τι λέει ο Παύλος για τον Σταυρό και 
πώς τον αντιπαραβάλλει με τη σοφία του κόσμου; Γιατί ακόμη και 
σήμερα που κυριαρχεί στη σοφία του κόσμου ο υλισμός (ότι όλη η 
πραγματικότητα είναι μόνο υλική, και  δεν υπάρχει Θεός), το μήνυ-
μα του Σταυρού είναι τόσο σημαντικό; 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 

Ο σταυρός του Χριστού είναι το κέντρο της ιστορίας της σωτηρίας. 
«Η αιωνιότητα δεν μπορεί ποτέ να κατανοήσει το βάθος της αγά-
πης που αποκαλύπτεται στο σταυρό του Γολγοθά. Εκεί ήταν που η 
άπειρη αγάπη του Χριστού και ο απεριόριστος εγωισμός του Σατα-
νά στάθηκαν πρόσωπο με πρόσωπο» Stephen .N. Haskell, The Cross and Its 

Shadow. 
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Ενώ ο Χριστός πρόσφερε ταπεινά τον εαυτό Του ως λύτρο για το 
ανθρώπινο γένος, ο Σατανάς Τον κατέπνιγε εγωιστικά με βάσανα 
και αγωνία. Ο Χριστός δεν πέθανε απλώς με τον φυσικό θάνατο 
που κάθε άνθρωπος έχει να αντιμετωπίσει. Πέθανε τον δεύτερο 
θάνατο, ώστε όλοι όσοι Τον αποδέχονται να μην χρειαστεί ποτέ να 
τον βιώσουν οι ίδιοι.  
Όσον αφορά το νόημα του Σταυρού, υπάρχουν αρκετές σημαντικές 
πτυχές που πρέπει να θυμόμαστε. Πρώτον, ο Σταυρός είναι η ύψι-
στη αποκάλυψη της δικαιοσύνης του Θεού κατά της αμαρτίας (Ρω-
μ. 3/γ’21-26). Δεύτερον, ο Σταυρός είναι η ύψιστη αποκάλυψη της 
αγάπης του Θεού για τους αμαρτωλούς (Ρωμ. 5/ε’ 8). Τρίτον, ο 
Σταυρός είναι η μεγάλη πηγή δύναμης για να σπάσουμε τα δεσμά 
της αμαρτίας (Ρωμ. 6/ς’ 22-23, Α’ Κορ. 1/α’ 17-24). Τέταρτον, ο 
Σταυρός είναι η μόνη μας ελπίδα για αιώνια ζωή (Φιλιπ. 3/γ’9-11, 
Ιωάν. 3/γ’14-16, Α’Ιωάν. 5/ε’11-12). Και πέμπτον, ο Σταυρός είναι 
το μοναδικό αντίδοτο ενάντια σε μια μελλοντική εξέγερση στο σύ-
μπαν (Αποκ. 7/ζ’13-17, Αποκ. 22/κβ’3).  
Καμία από αυτές τις κρίσιμες αλήθειες για τον Σταυρό δεν μπορεί 
να ανακαλυφθεί από τη σοφία του κόσμου. Αντιθέτως, τότε, όπως 
και τώρα, το κήρυγμα του Σταυρού θεωρείται μωρία για την κοσμι-
κή σοφία, η οποία συχνά δεν αναγνωρίζει καν την πιο προφανή 
αλήθεια που θα μπορούσε να υπάρξει: ότι υπάρχει Δημιουργός 
(βλ. Ρωμ. 1/α’18-20).  
Το κήρυγμα του Σταυρού θεωρείται μωρία, δηλαδή ανοησία σύμ-
φωνα με τη  σοφία του κόσμου. Η κοσμική σοφία δεν μπορεί να 
γνωρίσει τον Ιησού ή τη σωτηρία που μας προσφέρει μέσω του 
υποκατάστατου θανάτου Του στο σταυρό.  
ΣΚΕΨΗ: Όποια αξία και αν μπορεί να προσφέρει κάποια  κοσμική 
σοφία, γιατί δεν πρέπει ποτέ να την αφήσουμε να επηρεάσει αυτό 
που πιστεύουμε για τον Ιησού και την ελπίδα που μας προσφέρε-
ται διαμέσου «της μωρίας του κηρύγματος»; (Α’Κορ. 1/α’21). 
 
Παρασκευή 4 Νοεμβρίου           Δύση ηλίου: 17:23’ 
 
Περαιτέρω μελέτη: Διαβάστε Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ. σελ. 657-668, 714-
730, Β.Χ. σελ. 21-34 
 
«Είδα ότι όλος ο ουρανός ενδιαφέρεται για τη σωτηρία μας∙ και θα 
είμαστε αδιάφοροι; Θα είμαστε αδιάφοροι, λες και είναι ασήμαντο 
αν θα σωθούμε ή θα χαθούμε; Θα υποτιμήσουμε τη θυσία που έχει 
γίνει για εμάς; Κάποιοι το έχουν κάνει αυτό. Έχουν αστειευτεί με το 
προσφερόμενο έλεος, και τη δυσαρέσκεια του Θεού είναι πάνω 
τους. Το Πνεύμα του Θεού δεν θα είναι πάντα θλιμμένο. Θα ανα-
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χωρήσει αν θλίβεται για λίγο ακόμα. Αφού έχουν γίνει όλα όσα θα 
μπορούσε να κάνει ο Θεός για να σώσει τους ανθρώπους, αν δεί-
ξουν με τη ζωή τους ότι αδιαφορούν για το προσφερόμενο έλεος 
του Ιησού, ο θάνατος θα είναι το μερίδιό τους, και θα αγοραστεί 
ακριβά. Θα είναι ένας φοβερός θάνατος∙  γιατί θα πρέπει να νιώ-
σουν την αγωνία που ένιωσε ο Χριστός πάνω στο σταυρό για να 
αγοράσει γι’ αυτούς τη λύτρωση που αρνήθηκαν. Και τότε θα συ-
νειδητοποιήσουν τι έχουν χάσει - την αιώνια ζωή και την αθάνατη 
κληρονομιά. Η μεγάλη θυσία που έγινε για να σωθούν οι ψυχές 
μας δείχνει την αξία τους. Όταν η πολύτιμη ψυχή χαθεί μια φορά, 
χάνεται για πάντα.» Ε. Χουάιτ, Testimonies for the Church, vol. 1, p. 124. 

 
Ερωτήσεις για συζήτηση:  
1. Στην Εβρ. 10/ι’4 αναφέρεται ότι είναι αδύνατον το αίμα ταύρων 
και  τράγων να αφαιρέσει  αμαρτίες.  Πώς λοιπόν σώζονταν οι άν-
θρωποι στα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης; Πώς, για παράδειγμα, η 
πιστωτική κάρτα (την οποία χρησιμοποιούμε για να κάνουμε πλη-
ρωμές, αλλά αργότερα πρέπει να πληρώσουμε τον λογαριασμό 
της κάρτας) μας βοηθά να κατανοήσουμε καλύτερα αυτό το θέμα;  
2. Διαβάστε Β’Κορ. 5/ε’18-21. Εφόσον ο Χριστός πέθανε για τις 
αμαρτίες όλου του κόσμου, γιατί δεν θα σωθούν όλοι; Γιατί η προ-
σωπική επιλογή παίζει καθοριστικό ρόλο στον καθορισμό του 
ποιος θα σωθεί και ποιος θα χαθεί παρά τη μεγάλη θυσία που έγι-
νε για λογαριασμό του; 
3. Ποια πράγματα που διδάσκει η κοσμική σοφία είναι ανοησία για 
τον Θεό; Όπως ότι όλος ο απίστευτος σχεδιασμός και η ομορφιά 
του κόσμου είναι καθαρά μια τυχαία δημιουργία; Ή ότι το σύμπαν 
προέκυψε από το απόλυτο τίποτα; Ποια άλλα παραδείγματα μπο-
ρείτε να σκεφτείτε; 
4. Σκεφτείτε την τελευταία ερώτηση της Τρίτης. Σχετικά με τον 
Σταυρό και ό,τι συνέβη εκεί, τι είναι αυτό που κάνει την ιδέα της 
σωτηρίας με έργα τόσο μάταιη, τόσο εσφαλμένη και τόσο αντίθετη 
με το σχέδιο της σωτηρίας; 
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5 Νοεμβρίου - 11 Νοεμβρίου                        Σάββατο απόγευμα 
 

7. Η ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ 

 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Και όταν τον είδα, έπεσα κοντά στα πόδια 
του σαν νεκρός∙ και έβαλε επάνω μου το δεξί του χέρι, λέγοντας: 
Μη φοβάσαι∙ εγώ είμαι ο πρώτος και ο τελευταίος, κι αυτός που ζει, 
και έγινα νεκρός∙ και δες, είμαι ζωντανός στους αιώνες των αιώ-
νων∙ αμήν∙ και έχω τα κλειδιά του άδη και του θανάτου». Αποκά-
λυψη 1/α’17-18. 
 

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Ματθ. 27/κζ’62-
66, Ιωάν. 10/ι’17-18, Ματθ. 27/κζ’51-53, Ιωάν. 20/κ’11-29, Α’Κορ. 
15/ιε’5-8.  
 

Βασικό στοιχείο της χριστιανικής πίστης είναι η ανάσταση του Χρι-
στού. Ο Παύλος έγραψε γι’ αυτό πολύ χαρακτηριστικά: «Επειδή, αν 
δεν ανασταίνονται οι νεκροί, ούτε ο Χριστός αναστήθηκε. Αλλά, αν 
ο Χριστός δεν αναστήθηκε, η πίστη σας είναι μάταιη∙ είστε δε ακό-
μα μέσα στις αμαρτίες σας» Α’Κορ.15/ιε’16-18. Θα το εξετάσουμε 
αυτό με περισσότερες λεπτομέρειες την επόμενη εβδομάδα. 
Έτσι, ανεξάρτητα από την έμφαση που έδωσε ο Παύλος στο θάνα-
το του Χριστού και το πόσο σημαντικός ήταν – «Επειδή, αποφάσι-
σα να μη ξέρω ανάμεσά σας τίποτε άλλο, παρά μονάχα τον Ιησού 
Χριστό, κι αυτόν σταυρωμένον» Α’Κορ. 2/β’2 – δεν μας ωφελεί σε 
τίποτα δίχως την ανάστασή Του. Τόσο κρίσιμη είναι η ανάσταση 
του Ιησού για ολόκληρη τη χριστιανική πίστη και το σχέδιο της σω-
τηρίας.  
Ωστόσο, είναι δύσκολο να καταλάβουμε γιατί η ανάσταση του Χρι-
στού και μαζί με αυτήν και η δική μας ανάσταση είναι τόσο σημα-
ντικές, αν, όπως πολλοί πιστεύουν, οι εν Χριστώ νεκροί απολαμ-
βάνουν ήδη την ευτυχία του ουρανού κοντά στον Κύριο.  
Πέρα από όλα αυτά, αυτή την εβδομάδα θα εξετάσουμε την ανά-
σταση του Χριστού και όλες τις ενδείξεις που μας έδωσε για να πι-
στέψουμε σε αυτήν.  
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Κυριακή 6 Νοεμβρίου 
 

 

ΕΝΑΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΣ ΤΑΦΟΣ 
Η αποστολή του Χριστού φαινόταν να έχει τελειώσει (και μάλιστα 
να έχει αποτύχει) με το θάνατό Του στο σταυρό. Ο Σατανάς κατά-
φερε να υποκινήσει τον Ιούδα να προδώσει τον Σωτήρα (Λουκ. 
22/κβ’3-4, Ιωάν. 13/ιγ’26-27) και τους αρχιερείς και τους πρεσβύτε-
ρους να απαιτήσουν τον θάνατό Του (Ματθ. 26/κς’59, Ματθ. 
27/κζ’20). Μετά τη σύλληψη του Ιησού, «όλοι οι μαθητές, αφού τον 
εγκατέλειψαν, έφυγαν» (Ματθ. 26/κς’56) και ο Πέτρος τον αρνήθη-
κε τρεις φορές (Ματθ. 26/κς’69-75). Πλέον, ο Ιησούς βρισκόταν σε 
έναν τάφο λαξευμένο σε βράχο, κλεισμένο με μια μεγάλη και 
σφραγισμένη πέτρα, προστατευμένο από Ρωμαίους φρουρούς 
(Ματθ. 27/κζ’57-66) και παρακολουθούμενο από αόρατες δαιμονι-
κές δυνάμεις. «Αν μπορούσε, αυτός [ο Σατανάς] θα κρατούσε τον 
Χριστό κλειδωμένο στον τάφο.» Ε. Χουάιτ, Manuscript Releases, vol.12, p.412. 

Κατά τη διάρκεια της επίγειας διακονίας Του, ο Χριστός είχε προα-
ναγγείλει όχι μόνο τον σταυρικό Του θάνατο, αλλά και την ανάστα-
σή Του. Χρησιμοποιώντας την περιεκτική ανατολίτικη γλώσσα -
στην οποία ένα κλάσμα της ημέρας αντιπροσωπεύει μια ολόκληρη 
ημέρα- ο Ιησούς ανέφερε ότι «όπως ο Ιωνάς ήταν στην κοιλιά τού 
κήτους τρεις ημέρες και τρεις νύχτες, έτσι θα είναι και ο Υιός τού 
ανθρώπου στην καρδιά τής γης τρεις ημέρες και τρεις νύχτες» 
Ματθ. 12/ιβ’40. Σε άλλες περιπτώσεις ο Ιησούς επισήμανε ότι θα 
θανατωθεί αλλά την τρίτη ημέρα θα αναστηθεί (Ματθ. 16/ις’21, 
Ματθ. 17/ιζ’22-23, Ματθ. 20/κ’17-19). Οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι 
γνώριζαν αυτές τις δηλώσεις και έλαβαν μέτρα που ήλπιζαν ότι θα 
εμπόδιζαν την ανάστασή Του.  
Διαβάστε Ματθ. 27/κζ’62-66. Πώς αυτές οι ενέργειες βοήθησαν στο 
να δοθούν αργότερα στον κόσμο περισσότερες αποδείξεις για την 
ανάσταση του Ιησού; 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 

Όλα τα μέτρα ασφαλείας που ελήφθησαν για να κρατήσουν τον 
Ιησού κλεισμένο στον τάφο έκαναν τη νίκη Του επί του θανάτου και 
των δυνάμεων του κακού ακόμη πιο αισθητή, εξαιτίας όλων των 
προφυλάξεων και των μέτρων που έλαβαν για να διασφαλίσουν ότι 
ποτέ δεν θα συμβεί.  
Επίσης, αυτοί οι άνθρωποι είχαν σίγουρα ακούσει για τα θαύματα 
του Ιησού∙ είχαν δει και μερικά από αυτά. Και όμως, πίστευαν ότι 
ένας φρουρός πάνω από τον τάφο θα μπορούσε να Τον εμποδίσει 
να αναστηθεί – Αυτόν που ήταν ικανός να κάνει τόσα θαύματα; 
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Επίσης, έβαλαν έναν φρουρό γύρω από τον τάφο σε περίπτωση 
που... τι; Μην τυχόν οι μαθητές κλέψουν το σώμα και μετά ισχυρι-
στούν ότι ο Ιησούς είχε αναστηθεί από τους νεκρούς; Κι όταν, ο 
κόσμος θα ρωτούσε, «Πού είναι ο αναστημένος Ιησούς;» Τότε θα 
απαντούσαν: «Απλά πιστέψτε μας.» 
Αν μη τι άλλο, οι ενέργειές τους αποκάλυψαν πόσο φοβούνταν οι 
αρχιερείς τον Ιησού, ακόμη και μετά το θάνατό Του. Ίσως, βαθιά 
μέσα τους, να φοβούνταν ότι μπορεί τελικά να αναστηθεί.  
 

Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 
 

«ΑΝΑΣΤΗΘΗΚΕ!» 
Η νίκη του Χριστού επί του Σατανά και των δυνάμεών του εξασφα-
λίστηκε στο Σταυρό και επιβεβαιώθηκε στον άδειο τάφο. «Όταν ο 
Ιησούς φέρθηκε στον τάφο, ο Σατανάς θριάμβευε. Τόλμησε να πι-
στέψει ότι ο Σωτήρας δε θα επανερχόταν στη ζωή. Διεκδίκησε το 
σώμα του Κυρίου και έθεσε τη φρουρά του γύρω από το μνήμα, 
προσπαθώντας να κρατήσει τον Χριστό αιχμάλωτο. Ένιωσε  πι-
κρόχολο θυμό όταν οι άγγελοί του διαλύθηκαν στην προσέγγιση 
του ουράνιου αγγελιοφόρου. Όταν είδε να εξέρχεται ο Χριστός 
θριαμβευτής, ήξερε πια ότι η βασιλεία του θα έπαιρνε τέλος, και ο 
ίδιος  οριστικά θα  κατέληγε στο θάνατο.» Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ. σελ. 754 

Και παρότι η ανθρώπινη φύση του Χριστού πέθανε, η Θεότητά Του 
δεν πέθανε. Στη Θεότητά Του, ο Χριστός κατείχε τη δύναμη να 
σπάσει τα δεσμά του θανάτου.  
Διαβάστε Ματ. 28/κη’1-6, Ιωάν. 10/ι’17-18 και Ρωμ. 8/η’11. Ποιος 
συμμετείχε άμεσα στην ανάσταση του Ιησού; 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 

Κατά τη διάρκεια της διακονίας Του στη Σαμάρεια και την Περαία, ο 
Ιησούς δήλωσε ότι ο Ίδιος είχε τη δύναμη να δώσει τη ζωή Του και 
να την ξαναπάρει πίσω (Ιωάν. 10/ι’17,18). Στη Μάρθα είπε: «Εγώ  
είμαι η ανάσταση και η ζωή» Ιωάν 11/ια’25. Άλλα εδάφια μιλούν για 
την ανάστασή Του ως ενέργεια του Θεού (Πράξ. 2/β’24, Ρωμ. 
8/η’11, Γαλ. 1/α’1, Εβρ. 13/ιγ’20). Ακόμη και ένας πανίσχυρος άγ-
γελος του Κυρίου συμμετείχε σε αυτό το ένδοξο γεγονός (Ματθ. 
28/κη’1-2).  
Εν τω μεταξύ, τα εδάφια Ματθ. 28/κη’11-15 αποκαλύπτουν τις μά-
ταιες και ανόητες προσπάθειες των ηγετών να συνεχίσουν να πο-
λεμούν τον Ιησού. Ο Ρωμαίος φρουρός είπε στους ηγέτες  όλα όσα 
έγιναν (Ματθ. 28/κη’11). Σε αυτή την αφήγηση υπονοείται η ιδέα ότι 
οι φρουροί είδαν την ανάσταση. Αν όχι, τι θα σήμαιναν τα λόγια 
τους; Ένας άγγελος κατέβηκε από τον ουρανό, μετακίνησε την πέ-
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τρα, κάθισε πάνω της και οι φρουροί λιποθύμησαν; Το επόμενο 
πράγμα που ξέρουν είναι ότι ο τάφος είναι άδειος; Ίσως, ενώ οι 
Ρωμαίοι ήταν αναίσθητοι, ο άγγελος πήρε το σώμα του Ιησού; Ί-
σως το έκαναν οι μαθητές; Ή κάποιος άλλος το έκλεψε; Ό,τι κι αν 
συνέβη, το σώμα του Ιησού είχε, προφανώς, εξαφανιστεί.  
Ένας άγγελος που κατέβηκε από τον ουρανό, οι άνδρες που λιπο-
θύμησαν από το φόβο τους και ο τάφος που ήταν άδειος, ήταν 
συμβάντα αρκετά ανησυχητικά για τους θρησκευτικούς ηγέτες. 
Όμως το γεγονός ότι έδωσαν στους στρατιώτες αρκετά αργύρια 
(Ματθ. 28/κη’12) για να σωπάσουν σήμαινε ότι αυτό που τους εί-
παν οι στρατιώτες τους ανησύχησε έντονα. Και αυτό που τους εί-
παν, φυσικά, ήταν η ανάσταση του Ιησού.  
ΣΚΕΨΗ: Ορισμένοι χλευάζουν την ιδέα ότι οι πρώτοι άνθρωποι 
που είδαν τον Χριστό αναστημένο ήταν Ρωμαίοι. Γιατί; Με ποιους 
τρόπους αυτή η αλήθεια συμβολίζει αυτό που επρόκειτο να γίνει: 
το ευαγγέλιο να επεκταθεί και στα έθνη. 
 

Τρίτη 8 Νοεμβρίου 
 

ΠΟΛΛΟΙ ΑΝΑΣΤΗΘΗΚΑΝ ΜΑΖΙ ΤΟΥ 
«Και ξάφνου, το καταπέτασμα του ναού σχίστηκε στα δύο, από 
επάνω μέχρι κάτω∙ και η γη σείστηκε, και οι πέτρες σχίστηκαν, και 
τα μνήματα άνοιξαν, και πολλά σώματα αγίων που είχαν πεθάνει 
αναστήθηκαν∙ και αφού βγήκαν από τα μνήματα ύστερα από την 
ανάστασή του, μπήκαν μέσα στην άγια πόλη, και εμφανίστηκαν σε 
πολλούς» Ματθ. 27/κζ’51-53. Τι μας διδάσκει αυτή η καταπληκτική 
αφήγηση σχετικά με την ανάσταση του Ιησού και τι επιτέλεσε; 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 

Ένας σεισμός σηματοδότησε το θάνατο του Ιησού (Ματθ. 27/κζ’50-
51) και ένας άλλος σηματοδότησε την ανάστασή Του (Ματθ. 
28κη’2). Τη στιγμή που πέθανε ο Ιησούς, «η γη σείστηκε, και οι 
πέτρες σχίστηκαν, και τα μνήματα άνοιξαν και πολλά σώματα αγί-
ων που είχαν πεθάνει αναστήθηκαν∙ και αφού βγήκαν από τα μνή-
ματα ύστερα από την ανάστασή του, μπήκαν μέσα στην άγια πόλη, 
και εμφανίστηκαν σε πολλούς» Ματθ. 27/κζ’51-53. Αυτοί οι άγιοι 
αναστήθηκαν δοξασμένοι ως μάρτυρες της ανάστασης του Ίδιου 
του Χριστού και ως δείγμα εκείνων που θα αναστηθούν στην τελική 
ανάσταση. Έτσι, αμέσως μετά την ανάσταση του Ιησού, δόθηκαν 
σε πολλούς από τον ιουδαϊκό λαό ισχυρές αποδείξεις για να πι-
στέψουν στην ανάστασή Του και έτσι να Τον αποδεχτούν ως Σω-
τήρα τους, πράγμα που έκαναν πολλοί, μεταξύ των οποίων και 
πολλοί ιερείς (Πράξ. 6/ς’7).  
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«Στο διάστημα της διακονίας Του ο Χριστός είχε αναστήσει νε-
κρούς. Είχε αναστήσει το γιο της χήρας της Ναḯν, την κόρη του Ια-
είρου και το Λάζαρο. Αλλά αυτοί δεν περιβλήθηκαν την αθανασία. 
Και μετά την ανάστασή τους ήσαν και πάλι υποκείμενοι στο θάνα-
το. Ενώ εκείνοι που βγήκαν από τον τάφο με την ανάσταση του 
Χριστού, αναστήθηκαν για την αιώνια ζωή… Αυτοί μπήκαν στην 
πόλη και παρουσιάσθηκαν σε πολλούς δηλώνοντας: Ο Χριστός 
αναστήθηκε από τους νεκρούς, και εμείς αναστηθήκαμε μαζί Του. 
Με αυτόν τον τρόπο απαθανατίσθηκε η ιερή αλήθεια της ανάστα-
σης.»  Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ. σελ.756 

Ανθρώπινα μιλώντας, οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι είχαν μεγάλα 
πλεονεκτήματα. Κατείχαν τη θρησκευτική εξουσία του έθνους και 
ήταν σε θέση να πείσουν ακόμη και τις ρωμαϊκές αρχές και τα πλή-
θη να τους βοηθήσουν στα σχέδιά τους. Όμως ξέχασαν ότι «ο Ύ-
ψιστος είναι ο Κύριος της βασιλείας των ανθρώπων, και σε όποιον 
θέλει, τη δίνει» Δαν. 4/δ’32. Τα ψέματά τους αντικρούστηκαν και 
ακυρώθηκαν από την ύπαρξη αυτών των αναστημένων αγίων. 
ΣΚΕΨΗ: Όσο άσχημα κι αν είναι τα πράγματα τώρα, γιατί μπο-
ρούμε να εμπιστευτούμε στην τελική νίκη του Θεού για μας, καθώς 
εξακολουθούμε να αγωνιζόμαστε σε αυτόν τον έκπτωτο κόσμο; 
 

Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 
 

ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 
Διαβάστε Ιωάν. 20/κ’11-29 και Α’Κορ. 15/ιε’5-8. Πώς αντέδρασαν οι 
μαθητές όταν συνάντησαν για πρώτη φορά τον αναστημένο Χρι-
στό; 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 

Οι δύο άγγελοι στον άδειο τάφο είπαν στη Μαρία τη Μαγδαληνή 
και σε κάποιες άλλες γυναίκες ότι ο Ιησούς είχε αναστηθεί (Ματθ. 
28/κη’1, 5-7, Μάρ. 16/ις’1-7, Λουκ. 24κδ’1-11). Σύντομα όμως εμ-
φανίστηκε σε αυτές ο ίδιος ο Ιησούς και τον προσκύνησαν (Ματθ. 
28/κη’1, 9-10, Ιωάν. 20/κ’14-18). Εμφανίστηκε επίσης στον Πέτρο 
(Λουκ. 24/κδ’34, Α’Κορ. 15/ιε’5) και στους δύο μαθητές που πήγαι-
ναν προς την Εμμαούς και τους μιλούσε (Μάρ. 16/ις’12, Λουκ. 
24/κδ’13-35). Όταν ο Ιησούς μπήκε στο σπίτι, οι μαθητές αρχικά 
τρομοκρατήθηκαν και φοβήθηκαν, αλλά στη συνέχεια γέμισαν χα-
ρά και θαύμασαν με αυτό που συνέβη (Λουκ. 24/κδ’33-49, Ιω-
άν.20/κ’19-23). Μια εβδομάδα αργότερα ο Ιησούς μπήκε ξανά στο 
ίδιο σπίτι ενώ οι πόρτες ήταν κλειστές και τότε ακόμη και ο Θωμάς 
πίστεψε στην ανάστασή Του (Ιωάν. 20/κ’24-29).  
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Κατά τη διάρκεια των σαράντα ημερών που μεσολάβησαν μεταξύ 
της ανάστασής Του και της ανάληψής Του, ο Ιησούς «φάνηκε σε 
500 και περισσότερους αδελφούς, μονομιάς» (Α’Κορ. 15/ιε’6) και 
έπειτα φάνηκε στον Ιάκωβο (εδ.7). Ο Ιησούς συνάντησε μερικούς 
μαθητές στην ακτή της θάλασσας της Γαλιλαίας και έφαγε μαζί 
τους, ενώ στη συνέχεια συνομίλησε με τον Πέτρο (Ιωάν. 21/κα’1-
23). Ενδέχεται να υπήρξαν και άλλες εμφανίσεις του Ιησού 
(Πράξ.1/α’3) πριν από την τελική κατά την ανάληψή Του (Λουκ. 
24/κδ’50-53, Πράξ. 1/α’1-11). Ο Παύλος θεωρούσε επίσης τον εαυ-
τό του αυτόπτη μάρτυρα του αναστημένου Χριστού, ο Οποίος του 
εμφανίστηκε στο δρόμο προς τη Δαμασκό (Α’Κορ. 15/ιε’8, συγκρί-
νετε με Πράξ. 9/θ’1-9).  
Όταν οι άλλοι μαθητές είπαν για πρώτη φορά στον απόντα Θωμά 
ότι είχαν δει τον αναστημένο Κύριο, εκείνος αντέδρασε λέγοντας: 
«Αν δεν δω στα χέρια του το σημάδι των καρφιών, και δεν βάλω το 
δάχτυλό μου στο σημάδι των καρφιών, και δεν βάλω το χέρι μου 
στην πλευρά του, δεν θα πιστέψω» Ιωάν. 20/κ’25. Μια εβδομάδα 
αργότερα, όταν ο Ιησούς εμφανίστηκε ξανά στους μαθητές, με τον 
Θωμά ανάμεσά τους, ο Ιησούς του είπε: «Φέρε εδώ το δάχτυλό 
σου, και δες τα χέρια μου∙ και φέρε το χέρι σου και βάλε στην 
πλευρά μου∙ και μη γίνεσαι άπιστος, αλλά πιστός» Ιωάν. 20/κ’27.  
Τότε ο Θωμάς ομολόγησε: «Ο Κύριος μου και ο Θεός μου.»  
Και ο Ιησούς πρόσθεσε: «Θωμά, επειδή με είδες, πίστεψες∙ μακά-
ριοι όσοι δεν είδαν, και πίστεψαν» Ιωάν. 20/κ’29.  
ΣΚΕΨΗ: «Μακάριοι όσοι δεν είδαν, και πίστεψαν». Παρότι δεν έχε-
τε δει με τα μάτια σας τον αναστημένο Χριστό, ποιους  λόγους έχε-
τε για την πίστη σας στον Ιησού;   
 

Πέμπτη 10 Νοεμβρίου 
 

«Η ΑΠΑΡΧΗ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΟΙΜΗΘΕΙ» 
Διαβάστε την Α’Κορ. 15/ιε’20 υπό το φως του Δευτ. 26/κς’1-11. Με 
ποια έννοια ο Παύλος αναφέρεται στον αναστημένο Χριστό ως «α-
παρχή αυτών που έχουν κοιμηθεί»; 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 

Η προσφορά των  πρώτων καρπών  ήταν μια αρχαία γεωργική 
πρακτική των Ισραηλιτών με βαθιά θρησκευτική σημασία. Ήταν μια 
ιερή αναγνώριση του Θεού ως φιλεύσπλαχνου Προμηθευτή, ο ο-
ποίος είχε εμπιστευτεί στους διαχειριστές Του τη γη, όπου τα 
σπαρτά μεγάλωναν και ήταν έτοιμα για συγκομιδή (Εξ. 23/κγ’19, 
34/λδ’26, Λευ. 2/β’11-16, Δευτ. 26/κς’1-11). Οι πρώτοι καρποί έδει-
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χναν όχι μόνο ότι η συγκομιδή ξεκινούσε, αλλά φανέρωναν και την 
ποιότητα των προϊόντων της.  
Σύμφωνα με τον Wayne Grudem, «αποκαλώντας τον Χριστό α-
παρχή, ο Παύλος χρησιμοποιεί μια μεταφορά από τη γεωργία για 
να δείξει ότι θα είμαστε σαν τον Χριστό. Ακριβώς όπως οι πρώτοι 
καρποί ή η πρώτη γεύση της σοδειάς που ωριμάζει δείχνουν πώς 
θα είναι η υπόλοιπη συγκομιδή αυτής της σοδειάς, έτσι και ο Χρι-
στός ως απαρχή δείχνει πώς θα είναι τα αναστημένα σώματά μας 
όταν, στην τελική συγκομιδή του Θεού, μας αναστήσει από τους 
νεκρούς και μας φέρει στην παρουσία Του.» Wayne Grudem, Systematic 

Theology (Grand Rapids, MI: Zondervan, 1994), p. 615. 

Αξίζει να θυμηθούμε ότι ο Ιησούς βγήκε από τον τάφο με ένα δο-
ξασμένο ανθρώπινο σώμα, αλλά εξακολουθούσε να φέρει τα ση-
μάδια της σταύρωσής Του (Ιωάν. 20/κ’20, 27). Μήπως αυτό σημαί-
νει ότι τα αναστημένα παιδιά του Θεού θα φέρουν ομοίως τα φυσι-
κά σημάδια των δικών τους παθημάτων; Στην περίπτωση του α-
ποστόλου Παύλου, θα εξακολουθεί να φέρει στο δοξασμένο σώμα 
του τον σκόλοπα στη σάρκα  (Β’Κορ. 12/ιβ’7) και τα στίγματα του 
Κυρίου μας Ιησού Χριστού; (Γαλ. 6/ς’17).  
Μέχρι το θάνατό του, ο Παύλος έφερε «πάντα στο σώμα του τα 
ίχνη της δόξας του Χριστού και με τα μάτια του που είχαν τυφλωθεί 
από το ουράνιο φως» (Πράξ. 9/θ’1-9). Ε. Χουάιτ, «Η ιστορία της Απολυτρώσε-

ως, σελ. 211. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αυτός ή οποιοσδήποτε άλλος 
από τους δοξασμένους λυτρωμένους θα αναστηθεί με τα σημάδια 
των δικών τους παθημάτων (Α’Κορ. 15/ιε’50-54). Στην περίπτωση 
του Χριστού, «τα σημάδια αυτής της σκληρότητας θα τα φέρει πά-
ντοτε. Κάθε αποτύπωμα των καρφιών θα διηγείται την ιστορία της 
θαυμάσιας λύτρωσης του ανθρώπου και της ακριβής τιμής με την 
οποία εξαγοράστηκε.» Ε. Χουάιτ, Early Writings, p. 179. Τα σημάδια Του εί-
ναι αυτά που μας εγγυώνται ότι όλα τα δικά μας θα εξαφανιστούν 
για πάντα.  
ΣΚΕΨΗ: Ο Χριστός θα φέρει για πάντα τα σημάδια της σταύρωσής 
Του. Τι αποκαλύπτει αυτό για την αγάπη του Θεού για εμάς και για 
το κόστος που είχε η σωτηρία μας; Πώς δείχνει, επίσης, πόσα 
πολλά έχει επενδύσει η Θεότητα για τη σωτηρία μας;  
 

Παρασκευή 11 Νοεμβρίου             Δύση ηλίου: 17:16’ 
 

Περαιτέρω μελέτη: Διαβάστε Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ. σελ. 740-776. 
 

Το σύγχρονο συναίσθημα δεν πιστεύει σε κάτι σαν την ανάσταση 
του Ιησού. Ωστόσο, οι ιστορικές αποδείξεις είναι τόσο ισχυρές που 
ακόμη και εκείνοι που δεν αποδέχονται το γεγονός της ανάστασης, 
αναγκάζονται να παραδεχτούν ότι πολλοί άνθρωποι πίστεψαν ότι 
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είχαν δει τον αναστημένο Ιησού. Έτσι, ένα μεγάλο μέρος της απο-
λογητικής κατά της ανάστασης είναι η προσπάθεια να εξηγηθεί τι 
θα μπορούσε να κάνει όλους αυτούς τους ανθρώπους να πιστέ-
ψουν ότι είχαν δει τον αναστημένο Χριστό.  

Κάποιοι υποστήριξαν ότι όλοι οι μαθητές είχαν παραισθήσεις σχε-
τικά με τον αναστημένο Ιησού∙ άλλοι ότι ο Ιησούς δεν είχε πραγμα-
τικά πεθάνει, αλλά απλώς λιποθύμησε και στη συνέχεια επανήλθε 
στη ζωή αφού τον κατέβασαν από το σταυρό, και όταν επανεμφα-
νίστηκε, οι ακόλουθοί Του νόμιζαν ότι είχε αναστηθεί από τους νε-
κρούς. Και (είτε το πιστεύετε είτε όχι) κάποιοι υποστήριξαν ότι ο 
Ιησούς είχε έναν δίδυμο αδελφό, τον οποίο οι μαθητές πέρασαν για 
τον αναστημένο Χριστό. Με άλλα λόγια, οι ιστορικές αποδείξεις 
είναι τόσο ισχυρές για την ανάσταση του Χριστού, που οι άνθρω-
ποι σκαρφίζονται αυτά τα επιχειρήματα για να την απορρίψουν. Με 
την ίδια την ανάσταση τόσο σημαντική, δεν θα πρέπει να μας εκ-
πλήσσουν όλοι οι καλοί λόγοι που μας έχουν δοθεί για να την πι-
στέψουμε.  

«Η φωνή που επάνω στο σταυρό έκραξε “τετέλεσται”, έγινε ακου-
στή από τους νεκρούς. Διαπέρασε τους τοίχους των τάφων και 
κάλεσε τους κοιμωμένους να εγερθούν. Το ίδιο θα γίνει και όταν η 
φωνή του Χριστού θα ακουσθεί από τον ουρανό. Εκείνη η φωνή θα 
διεισδύσει στα μνήματα και θα ανοίξει τους τάφους, και “οι κοιμη-
θέντες εν Χριστώ θέλουσιν αναστηθή.” Στην ανάσταση του Χριστού 
λίγοι τάφοι ανοίχθηκαν, αλλά στη Δευτέρα Παρουσία Του όλοι οι 
πολύτιμοι νεκροί θα ακούσουν τη φωνή Του και θα εξέλθουν για να 
ζήσουν την ένδοξη και αιώνια ζωή. Η ίδια δύναμη που ανέστησε 
τον Χριστό, θα αναστήσει και την εκκλησία Του και θα τη δοξάσει 
μαζί Του επάνω από όλες τις εξουσίες, επάνω από κάθε όνομα το 
οποίο ονομάζεται όχι μόνο στον παρόντα κόσμο, αλλά επίσης και 
στο μέλλοντα.» Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ. σελ. 757. 

 

Ερωτήσεις για συζήτηση:  
1.  Το «Τετέλεσται» (Ιωάν. 19/ιθ’30) και το «Αναστήθηκε» (Ματ. 
28/κη’6) είναι δύο από τις πιο σημαντικές δηλώσεις που έγιναν πο-
τέ. Πώς αλληλοσυμπληρώνονται στο πλαίσιο της ιστορίας της σω-
τηρίας; Ποια μεγάλη ελπίδα βρίσκεται σε αυτά τα λόγια για εμάς;  
2. Στην αρχή οι θρησκευτικοί ηγέτες ήθελαν φρουρούς στον τάφο 
για να εμποδίσουν τους μαθητές να κλέψουν το σώμα του Ιησού. 
Αργότερα πλήρωσαν τους φρουρούς για να πουν ότι οι μαθητές 
όντως έκλεψαν το σώμα. Πώς αυτή η αφήγηση συμβάλλει στην 
αποκάλυψη της πραγματικότητας του άδειου τάφου του Χριστού 
και γιατί αυτός ο άδειος τάφος είναι τόσο σημαντικός για εμάς τους 
Χριστιανούς; 
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12 Νοεμβρίου - 18 Νοεμβρίου  Σάββατο απόγευμα 
 

8.  Η ΕΛΠΙΔΑ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ 
 

 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Και η μαρτυρία είναι τούτη, ότι: Ο Θεός έδω-
σε σε μας αιώνια ζωή, κι αυτή η ζωή είναι μέσα στον Υιό Του. Εκεί-
νος που έχει τον Υιό, έχει τη ζωή∙ εκείνος που δεν έχει τον Υιό του 
Θεού, τη ζωή δεν έχει» Α’ Ιωάννου 5/ε’11-12.  
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Α’Κορ. 15/ιε’12-
19, Ιωάν. 14/ιδ’1-3, Ιωάν. 6/ς’26-51, Α’Θεσ. 4/δ’13-18, Α’ Κορ. 
15/ιε’51-55. 
 
Μολονότι έγραφαν στα ελληνικά, όλοι οι συγγραφείς της Καινής 
Διαθήκης (εκτός από τον Λουκά) ήταν Εβραίοι, και φυσικά προ-
σέγγισαν τη φύση του ανθρώπου από την εβραϊκή οπτική γωνία 
και όχι από την ειδωλολατρική ελληνική. 
Έτσι, για τον Χριστό και τους αποστόλους, η χριστιανική ελπίδα 
δεν ήταν μια νέα ελπίδα, αλλά μάλλον το ξεδίπλωμα της αρχαίας 
ελπίδας που ήδη καλλιεργούσαν οι πατριάρχες και οι προφήτες. 
Για παράδειγμα, ο Χριστός ανέφερε ότι ο Αβραάμ προέβλεψε και 
χάρηκε που είδε την ημέρα Του (Ιωάν. 8/η’56). Ο Ιούδας δήλωσε 
ότι ο Ενώχ προφήτευσε για τη Δευτέρα Παρουσία (Ιούδα 14, 15). 
Και η προς Εβραίους αναφέρει τους ήρωες της πίστης που περιμέ-
νουν την ουράνια ανταμοιβή, την οποία δεν θα λάβουν μέχρι να 
λάβουμε και εμείς τη δική μας (Εβρ. 11/ια’39-40). Αυτή η δήλωση 
δεν θα είχε νόημα αν οι ψυχές τους ήταν ήδη με τον Κύριο στον 
ουρανό.  
Τονίζοντας ότι μόνο όσοι είναι εν Χριστώ έχουν αιώνια ζωή 
(Α’Ιωάν. 5/ε’11-12), ο Ιωάννης καταρρίπτει τη θεωρία της φυσικής 
αθανασίας της ψυχής. Πραγματικά, δεν υπάρχει αιώνια ζωή χώρια 
από τη σωτήρια σχέση με τον Χριστό. Η ελπίδα της Καινής Διαθή-
κης, λοιπόν, είναι μια ελπίδα με επίκεντρο τον Χριστό, και η μόνη 
ελπίδα ότι αυτή η θνητή ύπαρξη θα γίνει μια μέρα αθάνατη.  
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Κυριακή 13 Νοεμβρίου 
 

ΕΛΠΙΔΑ ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΤΗ ΖΩΗ 
Ο αρχαίος Έλληνας ιστορικός Ηρόδοτος (5ος αιώνας π.Χ.) έγραψε 
για μια φυλή που, με τη γέννηση ενός παιδιού, ξεκινούσε μια περί-
οδο πένθους επειδή προέβλεπε τα δεινά που θα αντιμετώπιζε το 
βρέφος αν ζούσε και ενηλικιωνόταν. Όσο ξένο και αν μας φαίνεται 
αυτό, έχει κάποια λογική. 
Χιλιετίες αργότερα, μια διαφήμιση στην Αμερική στις αρχές του 20ου 
αιώνα έγραφε: Γιατί να ζήσεις, αν μπορείς να ταφείς με δέκα δολά-
ρια; 
Όπως γνωρίζουμε, η ζωή μπορεί να είναι αρκετά δύσκολη, ακόμη 
και αν πιστεύουμε στον Θεό και στην ελπίδα της αιωνιότητας. Φα-
νταστείτε, όμως, πόσο δύσκολη είναι για εκείνους που δεν έχουν 
καμία ελπίδα για οτιδήποτε πέρα από τη σύντομη και συχνά τα-
ραγμένη ύπαρξη εδώ. Διάφοροι κοσμικοί συγγραφείς έχουν σχο-
λιάσει το ανούσιο της ανθρώπινης ύπαρξης, αφού όλοι μας όχι 
μόνο πεθαίνουμε, αλλά και ζούμε με τη συνειδητοποίηση ότι πρό-
κειται να πεθάνουμε. Και αυτή η συνειδητοποίηση είναι που καθι-
στά το όλο εγχείρημα της ανθρώπινης ζωής, το οποίο από μόνο 
του είναι συχνά σκληρό και θλιβερό, φαινομενικά μηδαμινό. Ένας 
στοχαστής αναφέρθηκε στους ανθρώπους ως τίποτα άλλο από 
κομμάτια αλλοιωμένης σάρκας πάνω σε αποσυντιθέμενα οστά. 
Μάλλον μακάβριο, αλλά και πάλι, δύσκολα να διαφωνήσει κανείς.  
Φυσικά, σε αντίθεση με όλα αυτά, έχουμε τη Βιβλική υπόσχεση της 
αιώνιας ζωής στον Ιησού. Και αυτό είναι το κλειδί: έχουμε την ελπί-
δα στον Ιησού και σε αυτό που μας προσφέρει ο θάνατος και η 
ανάστασή Του. Διαφορετικά, τι ελπίδα θα είχαμε; 
Διαβάστε την Α’Κορ. 15/ιε’12-19. Τι λέει εδώ ο Παύλος για το πόσο 
στενά συνδεδεμένη είναι η ανάσταση του Χριστού με την ελπίδα 
της δικής μας ανάστασης; 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 

Ο Παύλος είναι σαφής: η ανάστασή μας είναι άρρηκτα συνδεδεμέ-
νη με την ανάσταση του Χριστού. Και αν εμείς δεν αναστηθούμε, 
τότε αυτό σημαίνει ότι ο Χριστός δεν έχει αναστηθεί, και αν ο Χρι-
στός δεν έχει αναστηθεί, τότε; «Η πίστη σας είναι μάταιη∙ είστε δε 
ακόμα μέσα στις αμαρτίες σας» Α’Κορ. 15/ιε’17. Με άλλα λόγια, 
όταν πεθαίνουμε μένουμε νεκροί, και μάλιστα για πάντα, και έτσι 
όλα αυτά είναι ανούσια. Ο Παύλος αυτό σχεδόν λέει στην Α’Κορ. 
15/ιε’32: «αν οι νεκροί δεν ανασταίνονται; “Ας φάμε και ας πιούμε∙ 
επειδή, αύριο πεθαίνουμε.”» 
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Αν η παρούσα ύπαρξή μας ως πρωτόπλασμα με βάση τον άνθρα-
κα είναι το μόνο που υπάρχει, και τα εβδομήντα χρόνια αν τα ζή-
σουμε είναι το μόνο που μας μένει, είμαστε σε πολύ δύσκολη κα-
τάσταση. Δεν είναι λοιπόν περίεργο που η Ε. Χουάιτ προσθέτει: 
«Ο ουρανός αξίζει τα πάντα για μας, και αν χάσουμε τον ουρανό, 
τα χάνουμε όλα.» Sons and Daughters of God, p. 349. 

ΣΚΕΨΗ: Σκεφτείτε πόσο πολύτιμη είναι η ελπίδα και η πίστη μας. 
Γιατί πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε με τη χάρη του Θεού 
να τη διατηρήσουμε; 
 
Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 
 

«ΕΡΧΟΜΑΙ ΠΑΛΙ» 
Διαβάστε Ιωάννην 14/ιδ’1-3. Έχουν ήδη περάσει σχεδόν 2.000 
χρόνια από τότε που ο Ιησούς υποσχέθηκε να έρθει ξανά. Πώς 
μπορούμε να βοηθήσουμε τους άλλους να δουν ότι, παρά το μεγά-
λο χρονικό διάστημα από την εποχή που το είπε ο Ιησούς, αυτή η 
υπόσχεση είναι σχετική ακόμη και για τη δική μας γενιά; 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 

Τέσσερις φορές στο βιβλίο της Αποκάλυψης ο Ιησούς δήλωσε: 
«Έρχομαι γρήγορα» (Αποκ. 3γ’11, 22/κβ’7, 12, 20). Η προσδοκία 
του επικείμενου ερχομού Του οδήγησε την αποστολή της αποστο-
λικής εκκλησίας και γέμισε με ελπίδα τη ζωή αμέτρητων χριστιανών 
ανά τους αιώνες. Όμως η μία γενιά μετά την άλλη πέθαινε, και αυτό 
το υποσχόμενο γεγονός δεν έχει ακόμη συμβεί. Και έτσι, πολλοί 
διερωτώνται: Πόσο ακόμα θα πρέπει να κηρύττουμε ότι ο Ιησούς 
έρχεται σύντομα; Μήπως αυτά τα λόγια έχουν δημιουργήσει μια μη 
ρεαλιστική προσδοκία; (Δείτε Β’Πέτ. 3/γ’4.)  
Πολλοί χριστιανοί παραπονέθηκαν για τη μεγάλη καθυστέρηση 
(συγκρίνετε με Ματθ. 25/κε’5). Αλλά πώς ξέρουμε, στην πραγματι-
κότητα, ότι πρόκειται για μεγάλη καθυστέρηση; Ποιος θα ήταν ο 
σωστός χρόνος για να έχει επιστρέψει ο Χριστός; Θα ήταν πριν 
από 50 χρόνια, 150, 500; Αυτό που έχει πραγματικά σημασία είναι 
η Βιβλική υπόσχεση ότι «δεν βραδύνει ο Κύριος την υπόσχεσή του, 
όπως μερικοί το θεωρούν αυτό βραδύτητα∙ αλλά μακροθυμεί σε 
μας, μη θέλοντας μερικοί να απολεστούν, αλλά όλοι νάρθουν σε 
μετάνοια» Β’Πέτ. 3/γ’9.  
Παρά τους αιώνες που πέρασαν από τότε που ο Ιησούς αναλήφ-
θηκε, η υπόσχεση του ερχομού Του παραμένει επίκαιρη, ακόμη και 
σήμερα. Γιατί; Επειδή το μόνο που έχουμε είναι η δική μας σύντο-
μη ζωή (Ψαλ. 90/ϟ’10) που τι διαδέχεται μια δίχως συνείδηση ανά-
παυση στον τάφο (Εκκ. 9/θ’5, 10) και στη συνέχεια η τελική ανά-
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σταση, χωρίς καμία ευκαιρία αλλαγής (Εβρ. 9/θ’27). Όσον αφορά 
τον καθένα από τους νεκρούς επειδή όλοι κοιμούνται και είναι χω-
ρίς συνείδηση, η δεύτερη έλευση του Χριστού δεν είναι περισσότε-
ρο από μια ή δύο στιγμές μετά το θάνατό τους. Για εσάς, στην 
προσωπική σας εμπειρία (όπως και για όλους τους ανθρώπους 
του Θεού κάθε εποχής), η επιστροφή του Χριστού δεν είναι παρά 
μια στιγμή μετά το θάνατό σας. Αυτό είναι πολύ σύντομα, έτσι δεν 
είναι;  
Κάθε μέρα που περνάει μας φέρνει μια μέρα πιο κοντά στην ένδο-
ξη επιστροφή του Κυρίου Ιησού Χριστού στα σύννεφα του ουρα-
νού. Αν και δεν ξέρουμε πότε θα έρθει, μπορούμε να είμαστε σί-
γουροι ότι θα έρθει, και αυτό είναι που έχει πραγματική σημασία.  
ΣΚΕΨΗ: Ένας ποιμένας υποστήριξε σε ένα κήρυγμα ότι δεν τον 
ενδιέφερε πότε θα επιστρέψει ο Χριστός. Το μόνο που τον ενδιέ-
φερε ήταν να επιστρέψει ο Χριστός. Πώς λειτουργεί αυτή η λογική 
για εσάς και πώς θα μπορούσε να σας βοηθήσει αν αποθαρρύνε-
στε για το ότι ο Χριστός δεν έχει επιστρέψει ακόμη; 
 
Τρίτη 15 Νοεμβρίου 
 

«ΘΑ ΤΟΝ ΑΝΑΣΤΗΣΩ» 
Σε ένα από τα θαύματά Του, ο Ιησούς τάισε πέντε χιλιάδες αν-
θρώπους με μια μικρή ποσότητα ψωμιού και ψαριών (Ιωάν. 6/ς’1-
14). Αντιλαμβανόμενος ότι το πλήθος σκόπευε τότε να Τον ανακη-
ρύξει βασιλιά (Ιωάν. 6/ς’15), ο Ιησούς πήγε με τους μαθητές Του 
στην άλλη πλευρά της θάλασσας της Γαλιλαίας. Όμως την επόμενη 
μέρα, το πλήθος Τον ακολούθησε εκεί, όπου εκφώνησε το ισχυρό 
κήρυγμά Του για τον Άρτο της Ζωής, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση 
στο δώρο της αιώνιας ζωής (Ιωάν. 6/ς’22-59).  
Διαβάστε Ιωάν. 6/ς’26-51. Πώς συνέδεσε ο Ιησούς το δώρο της 
αιώνιας ζωής με την τελική ανάσταση των δικαίων; 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 

Στο κήρυγμά Του, ο Ιησούς τόνισε τρεις βασικές έννοιες όσον αφο-
ρά την αιώνια ζωή. Πρώτον, αναγνώρισε τον εαυτό Του ως τον  
άρτο που κατεβαίνει από τον ουρανό και δίνει ζωή στον κόσμο  
(Ιωάν. 6/ς’33, 58). Διακηρύσσοντας ότι «Εγώ είμαι ο άρτος της ζω-
ής» (Ιωάν. 6/ς’35, 48), ο Ιησούς παρουσίασε τον εαυτό Του ως το 
Σπουδαίο «Εγώ είμαι ο Ων», της Παλαιάς Διαθήκης (Έξ. 3/γ’14). 
Δεύτερον, ο Ιησούς εξήγησε ότι η αιώνια ζωή μπορεί να εξασφαλι-
στεί μέσω Αυτού: «όποιος έρχεται σε Μένα… και όποιος πιστεύει 
σε Μένα θα έχει αυτή την ευλογία» (Ιωάν. 6/ς’35). Και τέλος, ο Ιη-
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σούς συνέδεσε το δώρο της αθανασίας με την τελική ανάσταση, 
διαβεβαιώνοντας τρεις φορές το ακροατήριό Του: «και εγώ θα τον 
αναστήσω κατά την έσχατη ημέρα» (Ιωάννης 6/ς’40, 44, 54).  
Ο Ιησούς έδωσε επίσης αυτή την καταπληκτική υπόσχεση: «Σας 
διαβεβαιώνω απόλυτα: Εκείνος που πιστεύει σε μένα, έχει αιώνια 
ζωή» (Ιωάν. 6/ς’47). Έτσι, το δώρο της αιώνιας ζωής είναι ήδη μια 
παρούσα πραγματικότητα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι ο πιστός 
δεν θα πεθάνει ποτέ, γιατί η ίδια η έκφραση ότι θα τον αναστήσει 
(Ιωάν. 6/ς’40) προϋποθέτει την επιστροφή στη ζωή μετά τον θάνα-
το κάποιου.  
Η εικόνα είναι σαφής. Χωρίς τον Χριστό, κανείς δεν έχει αιώνια ζω-
ή. Όμως, ακόμη και μετά την αποδοχή του Χριστού και τη βεβαιό-
τητα της αιώνιας ζωής, συνεχίζουμε να είμαστε θνητοί και υποκεί-
μενοι στον φυσικό θάνατο. Κατά τη Δευτέρα Παρουσία, ο Ιησούς 
θα μας αναστήσει και θα μας δώσει το δώρο της αθανασίας που 
ήταν ήδη δικό μας. Το δώρο είναι εξασφαλισμένο, όχι λόγω μιας 
υποτιθέμενης φυσικής αθανασίας της ψυχής, αλλά λόγω της δικαι-
οσύνης του Ιησού που μας έρχεται με την πίστη σε Αυτόν.  
ΣΚΕΨΗ: Αναλογιστείτε τα λόγια του Ιησού ότι αν πιστέψετε σ' Αυ-
τόν, έχετε (από τώρα) αιώνια ζωή! Πώς μπορεί αυτή η υπέροχη 
υπόσχεση να σας βοηθήσει να αντιμετωπίσετε την οδυνηρή πραγ-
ματικότητα της παρούσας, αν και προσωρινής μόνο, θνητότητάς 
μας;  
 
Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 
 

«ΜΕ ΣΑΛΠΙΓΓΑ ΘΕΟΥ» 
Οι Θεσσαλονικείς ήταν πεπεισμένοι ότι η αιώνια ζωή θα δοθεί α-
ποκλειστικά σε εκείνους που θα παραμείνουν ζωντανοί μέχρι τη 
Δευτέρα Παρουσία. «Προστάτευαν προσεκτικά τη ζωή των φίλων 
τους μη τυχόν πεθάνουν και χάσουν την ευλογία την οποία περίμε-
ναν να λάβουν με τον ερχομό του Κυρίου τους. Το ένα όμως μετά 
το άλλο, τα αγαπητά τους πρόσωπα είχαν φύγει από κοντά τους. 
Με μεγάλη αγωνία οι Θεσσαλονικείς είχαν αντικρύσει για τελευταία 
φορά τα πρόσωπα των νεκρών τους, μη τολμώντας να πιστέψουν 
ότι θα τους ξανασυναντούσαν στη μέλλουσα ζωή.» Ε. Χουάιτ, Π.Α. σελ. 

226,227 

Διαβάστε Α’ Θεσ.4/δ’13-18. Πώς διόρθωσε ο Παύλος αυτή την πα-
ρανόηση; 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 

Υπάρχει μια ιστορική τάση να διαβάσουμε στην έκφραση «αυτούς 
που κοιμήθηκαν με πίστη στον Ιησού, θα τους φέρει μαζί του» 
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(Α’Θεσ. 4/δ’14) περισσότερα από όσα λέει το κείμενο. Πολλοί που 
αποδέχονται τη θεωρία της φυσικής αθανασίας της ψυχής προτεί-
νουν ότι ο Χριστός, κατά τη δεύτερη έλευσή Του, θα φέρει μαζί Του 
από τον ουρανό τις ψυχές των δίκαιων νεκρών που βρίσκονται ήδη 
στον ουρανό με τον Θεό. Οι ψυχές αυτές μπορούν έτσι να επανε-
νωθούν με τα αντίστοιχα αναστημένα σώματά τους. Όμως μια τέ-
τοια ερμηνεία δεν συνάδει με τη συνολική διδασκαλία του Παύλου 
για το θέμα αυτό.  
Διαβάστε τα λόγια αυτού του θεολόγου που δεν είναι Αντβεντιστής 
σχετικά με το πραγματικό νόημα αυτού του εδαφίου: «Ο λόγος για 
τον οποίο οι Θεσσαλονικείς χριστιανοί μπορούν να έχουν ελπίδα, 
καθώς θρηνούν για τα νεκρά μέλη της εκκλησίας τους, είναι ότι ο 
Θεός θα τα φέρει, δηλαδή θα αναστήσει αυτούς τους αποθανόντες 
πιστούς και θα τους κάνει να είναι παρόντες στην επιστροφή του 
Χριστού, έτσι ώστε να είναι μαζί Του. Το συμπέρασμα είναι ότι αυ-
τοί οι αποθανόντες πιστοί δεν θα βρίσκονται σε κάποια μειονεκτική 
θέση κατά την παρουσία του Χριστού, αλλά θα είναι μαζί Του με 
τέτοιο τρόπο, ώστε να συμμετέχουν ισότιμα με τους ζωντανούς 
πιστούς στη δόξα που συνδέεται με την επιστροφή Του.» Jeffrey A. D. 

Weima, 1–2 Thessalonians, Baker Exegetical Commentary on the New Testament  p. 319. 

Αν οι ψυχές των δίκαιων νεκρών ήταν ήδη με τον Κύριο στον ου-
ρανό, ο Παύλος δεν θα χρειαζόταν να αναφέρει την τελική ανάστα-
ση ως χριστιανική ελπίδα∙ θα μπορούσε απλώς να αναφέρει ότι οι 
δίκαιοι ήταν ήδη με τον Κύριο. Ωστόσο, αντί για αυτό, λέει ότι αυτοί 
που κοιμήθηκαν με πίστη στον Ιησού (Α’ Θεσ. 4/δ’14) θα αναστη-
θούν από τους νεκρούς στο τέλος του κόσμου. 
Η ελπίδα στην τελική ανάσταση παρηγορούσε τους θλιμμένους 
Θεσσαλονικείς. Η ίδια ελπίδα μπορεί να μας βοηθήσει να αντιμε-
τωπίσουμε με σιγουριά τις οδυνηρές στιγμές όταν ο θάνατος παίρ-
νει από κοντά μας τα αγαπημένα μας πρόσωπα.  
 

Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 
 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΙΩΝΩΝ 
Διαβάστε Α’Κορ. 15/ιε’51-55. Ποιο μυστήριο (εδ.51) εξηγεί ο Παύ-
λος; 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 

Ορισμένοι δημοφιλείς κήρυκες υποστηρίζουν ότι αυτό το «μυστή-
ριο» είναι η «μυστική αρπαγή» της εκκλησίας, η οποία θα συμβεί 
επτά χρόνια πριν από τη λαμπρή δεύτερη έλευση του Χριστού. Σε 
αυτή τη «μυστική αρπαγή» οι πιστοί χριστιανοί ξαφνικά, ήσυχα και 
μυστικά, μεταφέρονται στον ουρανό, ενώ όλοι οι άλλοι παραμένουν 
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εδώ και αναρωτιούνται τι έγιναν. Οι άνθρωποι μπορεί να βρεθούν 
ξαφνικά σε ένα αυτοκίνητο χωρίς οδηγό, επειδή ο οδηγός έχει αρ-
παχτεί στον ουρανό και το μόνο που «μένει είναι τα ρούχα του». Η 
16τομη σειρά μπεστ σέλερ Left Behind, που μεταφέρθηκε σε τέσ-
σερις ταινίες, προώθησε αυτή τη λανθασμένη διδασκαλία, εκθέτο-
ντας εκατομμύρια ανθρώπους σε αυτήν.  
Φυσικά, κανένα Βιβλικό χωρίο δεν υποστηρίζει μια τέτοια τεχνητή 
διάκριση μεταξύ της αρπαγής και της Δευτέρας Παρουσίας. Το μυ-
στήριο στο οποίο αναφέρεται ο Παύλος είναι απλώς η μεταμόρφω-
ση των ζώντων δικαίων που θα ενωθούν με τους αναστημένους 
δικαίους κατά τη δεύτερη έλευση του Χριστού. Αυτή είναι η «αρπα-
γή». Δεν υπάρχει «μυστική αρπαγή», επειδή η Δευτέρα Παρουσία 
θα είναι ορατή σε όλους τους ζωντανούς ανθρώπους (Αποκ. 
1/α’7), και τόσο η ανάσταση των νεκρών όσο και η μεταμόρφωση 
των ζωντανών θα συμβούν με τον ήχο της σάλπιγγας κατά την ε-
πιστροφή του Χριστού (Α’Κορ. 15/ιε’51-52).  
Η δεύτερη έλευση του Χριστού θα επιφέρει την πιο εκπληκτική συ-
νάντηση που έγινε ποτέ. Οι ζωντανοί δίκαιοι θα αλλάξουν «σε μια 
στιγμή, σε χρόνο ανοιγοκλεισίματος του ματιού» Α’Κορ. 15/ιε’52. 
Με τη φωνή του Θεού δοξάζονται∙ γίνονται αθάνατοι, και μαζί με 
τους αναστημένους αγίους αρπάζονται για να συναντήσουν τον 
Κύριό τους στον αέρα. Οι άγγελοι θα συγκεντρώσουν «τους εκλε-
κτούς Του από τους τέσσερις ανέμους, από τις άκρες των ουρανών 
μέχρι τις άλλες άκρες τους» Ματθ. 24/κδ’31.  
«Μικρά παιδιά φέρονται από τους αγίους αγγέλους στην αγκαλιά 
των μητέρων τους. Φίλοι, χωρισμένοι για πολύν καιρό από το θά-
νατο, ξανασμίγουν για να μη χωρισθούν ποτέ πια και ανταμωμένοι 
ανεβαίνουν με χαρούμενα άσματα στην πόλη του Θεού.» Ε. Χουάιτ, 

Τ.Π.Σ. σελ. 770. 

ΣΚΕΨΗ: Αυτή είναι μια τόσο καταπληκτική υπόσχεση, κάτι τόσο 
διαφορετικό από οτιδήποτε άλλο έχουμε βιώσει που είναι δύσκολο 
να το κατανοήσουμε. Σκεφτείτε όμως την απεραντοσύνη του σύ-
μπαντος, καθώς και την απίστευτη πολυπλοκότητα της ζωής εδώ. 
Η ίδια η δημιουργία μαρτυρεί την εκπληκτική δύναμη του Θεού. Τι 
μας διδάσκουν όλα αυτά για τη δύναμη του Θεού να μεταμορφώσει 
τους ζωντανούς και να αναστήσει τους νεκρούς κατά τη δεύτερη 
έλευση του Ιησού;  
 

Παρασκευή 18 Νοεμβρίου           Δύση ηλίου: 17:11’ 
 

Περαιτέρω μελέτη: Διαβάστε Ε. Χουάιτ, Π.Α σελ. 224-235, σελ. 

271-282.  
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«Οι Ρωμαίοι», έγραψε ο Stephen Cave, «γνώριζαν πολύ καλά την 
πίστη των Χριστιανών ότι μια μέρα θα αναστηθούν σωματικά από 
τον τάφο και έκαναν ό,τι μπορούσαν για να χλευάσουν και να ε-
μποδίσουν αυτές τις ελπίδες. Μια αναφορά για έναν διωγμό στη 
Γαλατία το 177μ.Χ. καταγράφει ότι οι μάρτυρες πρώτα θανατώθη-
καν και στη συνέχεια τα πτώματά τους αφέθηκαν να αποσυντεθούν 
άταφα για έξι ημέρες πριν καούν και οι στάχτες τους πεταχτούν 
στον Ροδανό ποταμό – “Tώρα ας δούμε αν θα αναστηθούν”, φέρε-
ται να είπαν οι Ρωμαίοι» - Stephen Cave, Immortality: The Quest to Live Forever and 

How It Drives Civilization, pp.104.105. 

Αυτό το μικρό μάθημα θεολογικού σκεπτικισμού, όσο δραματικό 
και αν είναι, είναι εκτός θέματος. Δεν αποδεικνύει τίποτα σχετικά με 
τη Βιβλική υπόσχεση της ανάστασης. Η Δύναμη που ανέστησε τον 
Ιησού από τους νεκρούς μπορεί να κάνει το ίδιο και για εμάς, ανε-
ξάρτητα από την κατάσταση του σώματός μας. Άλλωστε, εφόσον η 
ίδια αυτή Δύναμη δημιούργησε και συντηρεί ολόκληρο το σύμπαν, 
σίγουρα μπορεί να μεταμορφώσει τους ζωντανούς και να αναστή-
σει τους νεκρούς.  
«“Ούτω και ο Θεός τους κοιμηθέντας διά του Ιησού θέλει φέρει μετ’ 
Αυτού”, έγραψε ο Παύλος. Πολλοί ερμηνεύουν την περικοπή αυτή 
ότι οι κοιμηθέντες θα επιστρέψουν μαζί με το Χριστό από τον ου-
ρανό. Ο Παύλος όμως εννοούσε ότι όπως ο Χριστός αναστήθηκε 
από τους νεκρούς, έτσι ο Θεός θα καλέσει τους κοιμηθέντες αγίους 
από τους τάφους τους και θα τους πάρει μαζί Του στον ουρανό. 
Πολύτιμη παρηγοριά! Δοξασμένη ελπίδα! Όχι μόνο για την εκκλη-
σία της Θεσσαλονίκης, αλλά για όλους τους Χριστιανούς οπουδή-
ποτε και αν βρίσκονται.» Ε. Χουάιτ, Π.Α. σελ.228 
 

Ερωτήσεις για συζήτηση:  
1.  Κάποιος είπε: «Ο θάνατος σε αφανίζει… εξαφανίζει τα ίχνη σου 
τελείως και καταστρέφει το νόημα της ζωής σου.» Έχει δίκιο. Ποια 
ελπίδα, λοιπόν, έχουμε απέναντι σε μια τέτοια ανούσια ζωή;  
2. Πώς μπορούμε να εναρμονίσουμε την ανάγκη της ανάπτυξης 
προς την τελειότητα (Φιλιπ. 3/γ’12-16), με το γεγονός ότι μόνο κατά 
τη δεύτερη έλευση του Χριστού θα λάβουμε μια άφθαρτη και ανα-
μάρτητη φύση; (Α’Κορ. 15/ιε’50-55)  
3. Πώς θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε κάποιον που είναι παγι-
δευμένος στην ιδέα της μυστικής αρπαγής, να δει γιατί αυτή η δι-
δασκαλία είναι λανθασμένη;  
4. Διαβάστε ξανά Α’Κορ. 15/ιε’12-19. Σε αυτά τα εδάφια τί είναι 
αυτό που παρουσιάζει τόσο ισχυρές αποδείξεις για τη διδασκαλία 
ότι οι νεκροί κοιμούνται, σε αντίθεση με το ότι βρίσκονται στον ου-
ρανό με τον Ιησού;  
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19 Νοεμβρίου - 25 Νοεμβρίου                     Σάββατο απόγευμα 
 

9.  ΑΝΤΙΦΑΤΙΚΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ; 

 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Ερευνάτε τις γραφές, επειδή εσείς νομίζετε 
ότι μέσα σ’ αυτές έχετε αιώνια ζωή∙ και εκείνες είναι που δίνουν 
μαρτυρία για μένα» Ιωάννη 5/ε’39. 
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Λουκ. 16/ις’19-
31, 23/κγ’43, Ιωάν. 20/κ’17, Φιλιπ. 1/α’21-24, Α’Πέτ. 3/γ’13-20, Α-
ποκ. 6/ς’9-11. 
 
Ο Πέτρος μας προειδοποιεί: «να είστε πάντοτε έτοιμοι σε απολογία 
προς καθέναν που ζητάει από σας λόγο για την ελπίδα που είναι 
μέσα σας» (Α’Πέτ. 3/γ’15). Ο Παύλος προσθέτει: «Κήρυξε τον λό-
γο∙ επίμενε έγκαιρα, άκαιρα∙ έλεγξε, επίπληξε, πρότρεψε με κάθε 
μακροθυμία και διδασκαλία. Επειδή, θάρθει καιρός, όταν δεν θα 
υποφέρουν την υγιαίνουσα διδασκαλία» (Β’Τιμ. 4/δ’2-3). Καθώς 
ισχύει αυτό, θα πρέπει να εξετάζουμε όχι μόνο εκείνα τα εδάφια 
που μπορούν εύκολα να εξηγηθούν ώστε να ταιριάζουν με τις πε-
ποιθήσεις μας, αλλά και εκείνα που χρησιμοποιούνται συνήθως για 
να διδάξουν κάτι διαφορετικό από αυτό που πιστεύουμε.  
Καθώς το κάνουμε, θα πρέπει να ακολουθήσουμε το εμπνευσμένο 
παράδειγμα του Ιησού. «Ο Χριστός ποτέ δεν απέκρυψε ούτε λέξη 
από την αλήθεια, αλλά πάντοτε έλεγε την αλήθεια με αγάπη… Δεν 
ήταν ποτέ απότομος, ποτέ χωρίς αιτία δεν πρόφερε έναν αυστηρό 
λόγο, ποτέ χωρίς αιτία δεν προκαλούσε πόνο σε ευαίσθητη ψυχή. 
Δεν επέκρινε την ανθρώπινη αδυναμία.» Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ. σελ. 325 

Αυτή την εβδομάδα θα μελετήσουμε μερικά ενδιαφέροντα εδάφια 
που χρησιμοποιούν οι άνθρωποι για να δικαιολογήσουν τη φυσική 
αθανασία της ψυχής. Οι προβληματισμοί αυτοί θα πρέπει να ενι-
σχύσουν τα δικά μας πιστεύω και να μας βοηθήσουν να απαντή-
σουμε ευγενικά σε όσους αμφισβητούν αυτή την κρίσιμη διδασκα-
λία.  
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Κυριακή 20 Νοεμβρίου 
 
 

Ο ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΚΑΙ Ο ΛΑΖΑΡΟΣ 
Διαβάστε Λουκ. 16/ις’19-31. Γιατί αυτή η ιστορία δεν αποτελεί κυ-
ριολεκτική περιγραφή της μεταθανάτιας ζωής; 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 

Ορισμένοι μελετητές προτείνουν ότι τα εδάφια Λουκ.16/ις’19-31 
πρέπει να ερμηνευτούν κυριολεκτικά, ότι δηλαδή  περιγράφουν την 
κατάσταση των νεκρών. Όμως αυτή η άποψη θα οδηγούσε σε διά-
φορα αντι-Βιβλικά συμπεράσματα και θα έρχονταν σε αντίθεση με 
πολλά από τα εδάφια που έχουμε ήδη εξετάσει.  
Πρώτον, θα έπρεπε να παραδεχτούμε ότι ο παράδεισος και η κό-
λαση είναι αρκετά κοντά, ώστε να είναι δυνατή η συνομιλία μεταξύ 
των κατοίκων των δύο τόπων (Λουκ. 16/ις’23-31). Θα έπρεπε επί-
σης να υποθέσουμε ότι, στη μεταθανάτια ζωή, ενώ το σώμα βρί-
σκεται στον τάφο, παραμένει μια συνειδητή μορφή της πνευματικής 
ψυχής με μάτια, χέρια, γλώσσα, και η οποία αισθάνεται ακόμη και 
δίψα (Λουκ. 16/ις’23-24).  
Αν αυτό το χωρίο ήταν μια περιγραφή της ανθρώπινης κατάστασης 
μετά το θάνατο, τότε ο παράδεισος σίγουρα δεν θα ήταν ένας τό-
πος χαράς και ευτυχίας, επειδή οι σωζόμενοι θα μπορούσαν να 
παρακολουθούν από κοντά τα ατελείωτα βάσανα των απολεσμέ-
νων, αγαπημένων τους προσώπων, ακόμη και να συνομιλούν μαζί 
τους (Λουκ. 16/ις’ 23-31). Πώς θα μπορούσε μια μητέρα να είναι 
ευτυχισμένη στον ουρανό ενώ θα έβλεπε τις αδιάκοπες αγωνίες 
του αγαπημένου της παιδιού στην κόλαση; Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, 
θα ήταν πρακτικά αδύνατο να εκπληρωθεί η υπόσχεση του Θεού 
ότι δεν θα υπάρχει πια θλίψη, κλάμα και πόνος (Αποκ. 21/κα’4).  
Εξαιτίας αυτών των ασυνεπειών, πολλοί σύγχρονοι Βιβλικοί μελε-
τητές θεωρούν την ιστορία του πλουσίου και του Λαζάρου ως μια 
παραβολή από την οποία δεν μπορεί να ερμηνευτεί κάθε λεπτομέ-
ρεια κυριολεκτικά. Ο George E. Ladd, αν και δεν είναι Αντβεντι-
στής, λέει ότι «η ιστορία αυτή είναι πιθανώς μια παραβολή που 
έκανε χρήση της τρέχουσας ιουδαϊκής σκέψης και δεν έχει σκοπό 
να διδάξει τίποτα για την κατάσταση των νεκρών» G. E. Ladd, 

“Eschatology,” in The New Bible Dictionary, edited by J. D. Douglas p. 388. 

Η παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου παρουσιάζει μια έντο-
νη αντίθεση μεταξύ ενός καλοντυμένου πλούσιου και ενός φτωχού 
με το όνομα Λάζαρος, ο οποίος ήταν γεμάτος πληγές (Λουκ. 16/ις’ 
19,20). Η διήγηση διδάσκει ότι (1) η κοινωνική θέση και η αναγνώ-
ριση στη ζωή δεν είναι τα κριτήρια για τη μελλοντική ανταμοιβή και 
(2) η αιώνια κατάληξη κάθε ανθρώπου αποφασίζεται σε αυτή τη 
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ζωή και δεν μπορεί να αναστραφεί μετά το θάνατο (Λουκ. 16/ις’ 25, 
26). 
ΣΚΕΨΗ: Ωστόσο του είπε: «Αν δεν ακούν τον Μωυσή και τους 
προφήτες, ούτε αν κάποιος αναστηθεί από τους νεκρούς θα πει-
σθούν» Λουκ. 16/ις’31. Ποιο μήνυμα από τα ισχυρά λόγια του Ιη-
σού πρέπει να λάβουμε για τον εαυτό μας σχετικά με την εξουσία 
της Αγίας Γραφής και τον τρόπο με τον οποίο ανταποκρινόμαστε 
σε αυτήν;  
 

Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 
 

«ΣΗΜΕΡΑ...ΜΑΖΙ ΜΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ» 
Ένα από τα εδάφια της Αγίας Γραφής που χρησιμοποιούνται πιο 
συχνά για να αποδείξουν την αθανασία της ψυχής είναι το Λουκ. 
23/κγ’43: «Και ο Ιησούς είπε σ’ αυτόν: Σε διαβεβαιώνω, σήμερα θα 
είσαι μαζί μου στον παράδεισο». Σχεδόν όλες οι εκδόσεις της Αγίας 
Γραφής (με λίγες εξαιρέσεις) μεταφράζουν το κείμενο αυτό με πα-
ρόμοιο τρόπο, δίνοντας την εντύπωση ότι την ίδια μέρα που πέθα-
νε ο Χριστός, ο Χριστός και ο ληστής θα ήταν μαζί στον Παράδει-
σο. Αυτό δεν θα πρέπει να μας εκπλήσσει, διότι οι μεταφράσεις 
αυτές έχουν γίνει από λόγιους της Αγίας Γραφής που πιστεύουν 
στο δόγμα της φυσικής αθανασίας της ψυχής. Είναι όμως αυτή η 
καλύτερη μετάφραση του κειμένου;  
Συγκρίνετε το εδάφιο Λουκ. 23/κγ’43 με το Ιωάν. 20/κ’17 και το Ιω-
άν. 14/ιδ’1-3. Πώς πρέπει να κατανοηθεί η υπόσχεση προς τον 
μετανοημένο ληστή στο σταυρό υπό το φως των λόγων του Ιησού 
προς τη Μαρία τη Μαγδαληνή και της υπόσχεσής Του προς τους 
μαθητές Του; 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 

Η υπόθεση ότι ο Χριστός και ο ληστής πήγαν την ίδια ημέρα στον 
Παράδεισο (ή στον ουρανό) έρχεται σε αντίθεση με τα λόγια του 
Ιησού προς τη Μαρία τη Μαγδαληνή μετά την ανάστασή Του, τα 
οποία επιβεβαιώνουν ότι δεν είχε ακόμη μεταβεί στην παρουσία 
του Πατέρα Του στον ουρανό. Αυτή η πλάνη, ότι δηλαδή τόσο ο 
Ιησούς όσο και ο μετανοημένος ληστής πήγαν στον ουρανό εκείνη 
την ημέρα, έρχεται επίσης σε αντίθεση με την υπόσχεση του Ιησού 
προς τους μαθητές Του ότι θα μεταφερθούν στον ουρανό μόνο 
κατά τη δεύτερη παρουσία Του (Ιωάν. 14/ιδ’1-3).  
Το ζήτημα στο Λουκ. 23/κγ’43 είναι αν το χρονικό επίρρημα «σή-
μερα» πρέπει να συνδεθεί με το ρήμα που το ακολουθεί, δηλαδή 
«θα είσαι» ή με το ρήμα που προηγείται, δηλαδή «σε διαβεβαιώ-
νω». Ο Wilson Paroschi αναγνωρίζει ότι από γραμματικής άποψης 
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είναι σχεδόν αδύνατο να προσδιοριστεί η σωστή εναλλακτική λύση. 
«Ο Λουκάς, ωστόσο, έχει μια σαφή τάση να χρησιμοποιεί αυτό το 
επίρρημα με το ρήμα που προηγείται. Αυτό συμβαίνει σε 14 από 
τις 20 χρήσεις της λέξης “σήμερα” στο ευαγγέλιο του Λουκά και 
στις Πράξεις των Αποστόλων» Wilson Paroschi, “The Significance of a Comma: 

An Analysis of Luke 23:43,” in Ministry, June 2013, p. 7. 

Έτσι, η πιο φυσική ανάγνωση του Λουκ. 23/κγ’43 θα ήταν: Σε δια-
βεβαιώνω σήμερα, θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο. Σε αυτή την 
περίπτωση, η ιδιωματική έκφραση «σε διαβεβαιώνω σήμερα» τονί-
ζει τη σημασία και την επισημότητα της δήλωσης «θα είσαι μαζί 
μου στον παράδεισο». Εν ολίγοις, ο Ιησούς του υποσχόταν, ακρι-
βώς εκείνη τη στιγμή πάνω στο σταυρό, ότι θα σωζόταν.  
ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε την ιστορία του μετανοημένου ληστή (Λουκ. 
23/κγ’39-43), που παρά την αμαρτία του, παρά το γεγονός ότι δεν 
είχε τίποτε να προσφέρει στον Θεό, ο Ιησούς του υποσχέθηκε 
αιώνια ζωή. Πώς αυτή η ιστορία αποκαλύπτει έντονα τη μεγάλη 
αλήθεια της σωτηρίας μόνο με την πίστη; Με ποιους τρόπους 
μοιάζουμε ακριβώς με εκείνον τον ληστή; Σε τι διαφέρουμε;  
 
Τρίτη 22 Νοεμβρίου 
 

«ΝΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΩ ΚΑΙ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ» 
Διαβάστε Φιλιπ. 1/α’21-24 και Α’Θεσ.4/δ’13-18. Πότε περίμενε ο 
Παύλος να είναι με τον Χριστό (Φιλιπ. 1/α’23) και με τον Κύριο (Α’ 
Θεσ. 4/δ’17); 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 

Ο Παύλος είχε το ζήλο να ζήσει εν Χριστώ στη διάρκεια της ζωής 
του εδώ στη γη (Β’Κορ. 5/ε’17) και με τον Χριστό μετά τη δεύτερη 
έλευσή Του (Α’Θεσ. 4/δ’17). Για εκείνον, ούτε ο θάνατος δεν μπο-
ρούσε να σπάσει τη βεβαιότητα ότι ανήκε στον Σωτήρα και Κύριό 
του. Στην Ρωμαίους αναφέρει: «ούτε θάνατος ούτε ζωή θα μπορέ-
σει να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού, η οποία υπάρχει 
στον Ιησού Χριστό τον Κύριο μας» Ρωμ. 8/η’38-39. «Επειδή, και αν 
ζούμε, για τον Κύριο ζούμε∙ και αν πεθαίνουμε, για τον Κύριο πε-
θαίνουμε. Και αν, λοιπόν, ζούμε, και αν πεθαίνουμε, του Κυρίου 
είμαστε» Ρωμ. 14/ιδ’8.  
Με αυτή τη βεβαιότητα κατά νου, ο Παύλος μίλησε για τους πι-
στούς που είχαν ήδη πεθάνει, ως «αυτούς που κοιμήθηκαν με πί-
στη στον Ιησού» (Α’ Θεσ. 4/δ’14) και οι οποίοι θα αναστηθούν κατά 
τη δεύτερη έλευση του Χριστού για να λάβουν την αιώνια ζωή 
(Α’Κορ. 15/ιε’16-18, Α’Θεσ. 4/δ’13-18).  
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Όταν ο Παύλος ανέφερε την επιθυμία του να αναχωρήσει και να 
είναι μαζί με τον Χριστό (Φιλιπ. 1/α’23), υπονοούσε ότι μετά τον 
θάνατό του η ψυχή του θα αναχωρούσε για να ζήσει με τον Χριστό; 
Καθόλου. Σε αυτό το κείμενο, «ο Παύλος διατυπώνει την επιθυμία 
του να εγκαταλείψει αυτή την παρούσα ταραγμένη ύπαρξη και να 
είναι με τον Χριστό, χωρίς καμία αναφορά σε οποιαδήποτε χρονική 
απόσταση που μπορεί να μεσολαβήσει μεταξύ των δύο γεγονό-
των. Αυτό το εδάφιο δεν διδάσκει ότι ο Παύλος περίμενε να πάει 
στον ουρανό μετά τον θάνατο. Ήταν ξεκάθαρο ότι δεν θα λάμβανε 
την ανταμοιβή του μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία (Β’Τιμ. 4/δ’8)» Εν 
ολίγοις, ο Παύλος «λέει ότι το επόμενο πράγμα που θα γνώριζε 
μετά την αναχώρηση (τον θάνατο) θα ήταν ο Χριστός που θα έρθει 
μέσα στα σύννεφα του ουρανού για να αναστήσει τους νεκρούς 
που θα ήταν μαζί με τον Κύριο (Α’Θεσ. 4/δ’17). Θα πρέπει επίσης 
να σημειωθεί ότι οι συγγραφείς της Αγίας Γραφής κατά καιρούς 
αναφέρονται σε δύο γεγονότα μαζί που μπορεί να απέχουν μεταξύ 
τους μεγάλο χρονικό διάστημα.» Andrews Study Bible, p. 1555.  

Όμως, γιατί ο Παύλος θα προτιμούσε να πεθάνει παρά να ζήσει; 
Επειδή τότε θα μπορούσε επιτέλους να ξεκουραστεί από όλα τα 
προβλήματά του, χωρίς να χρειάζεται πλέον να υποφέρει από τον 
πόνο στο σώμα του (Α’Κορ. 9/θ’27). Και αυτό με την πλήρη βεβαι-
ότητα ότι θα λάμβανε το στεφάνι της δικαιοσύνης κατά τη Δευτέρα 
Παρουσία (Β’Τιμ. 4/δ’6-8). Ο Παύλος σίγουρα δεν ήθελε να πεθά-
νει, αλλά γνώριζε τι θα ακολουθούσε όταν αυτό συμβεί. 
ΣΚΕΨΗ: Ιδιαίτερα σε δύσκολες στιγμές, ποιος δεν έχει σκεφτεί 
πόσο ωραία θα ήταν να κλείσει τα μάτια του και να πεθάνει και το 
επόμενο πράγμα που θα δει να είναι ότι θα βρίσκεται στη Δευτέρα 
Παρουσία με τον Χριστό; Πώς μας βοηθάει αυτή η σκέψη να κατα-
λάβουμε τι είπε ο Παύλος στην προς Φιλιππησίους επιστολή;  
 
Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 
 

ΚΗΡΥΓΜΑ ΣΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΑ ΣΤΗ ΦΥΛΑΚΗ 
Διαβάστε Α’ Πέτρου 3/γ’13-20. Πώς ο Χριστός «κήρυξε και προς τα 
πνεύματα που ήσαν στη φυλακή... στις ημέρες του Νώε;» (Δείτε 
επίσης Γέν. 4/δ’10). 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 

Οι σχολιαστές που πιστεύουν στη φυσική αθανασία της ψυχής συ-
νήθως επισημαίνουν ότι ο Χριστός κήρυξε στα πνεύματα που βρί-
σκονται στη φυλακή (εδ. 19) ενώ αναπαυόταν ακόμα στον τάφο. 
Για αυτούς, το μετενσαρκωμένο πνεύμα Του πήγε στην κόλαση και 
κήρυξε στα άυλα πνεύματα των προκατακλυσμιαίων. 
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Ωστόσο, αυτή η ευφάνταστη ιδέα είναι Γραφικά απαράδεκτη, επει-
δή δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία σωτηρίας για τους νεκρούς (Εβρ. 
9/θ’27-28). Γιατί, λοιπόν, ο Ιησούς να κηρύξει σε εκείνους που δεν 
είχαν πλέον καμία ευκαιρία σωτηρίας;  
Εν τω μεταξύ, και το σημαντικότερο, αυτή η θεωρία έρχεται σε α-
ντίθεση με τη Βιβλική διδασκαλία ότι οι νεκροί παραμένουν αναί-
σθητοι στον τάφο μέχρι την τελική ανάσταση (Ιώβ 14/ιδ’ 10-12, 
Ψαλ. 146/ρμς’ 4, Εκκ. 9/θ’ 5, 10, Α’ Κορ. 15/ιε’ 16-18, Α’ Θεσ. 4/δ’ 
13-15).  
Επίσης, αν αυτό το εδάφιο έλεγε πραγματικά ότι ο Ιησούς, ενώ 
βρισκόταν σωματικά στον τάφο, κατέβηκε στην κόλαση και κήρυξε 
στους κακούς προκατακλυσμιαίους, γιατί μόνο αυτοί άκουσαν το 
μήνυμά Του; Δεν υπήρχαν άλλοι απολεσμένοι άνθρωποι που καί-
γονταν στην κόλαση μαζί τους; Γιατί Τον άκουσαν μόνο οι προκα-
τακλυσμιαίοι να κηρύττει;  
Είναι επίσης παράλογο να υποθέσουμε ότι ο Χριστός κήρυξε στους 
έκπτωτους αγγέλους που ήταν ανυπάκουοι την εποχή του Νώε. 
Ενώ τα πνεύματα στη φυλακή περιγράφονται ως ανυπάκουα πα-
λαιότερα (Α’Πέτ. 3/γ’19-20), η Αγία Γραφή μιλάει για τους πονη-
ρούς αγγέλους ως ανυπάκουους ακόμη και σήμερα (Εφεσ. 6/ς’12, 
Α’Πέτ. 5/ε’8). Επιπλέον, οι έκπτωτοι άγγελοι που «εγκατέλειψαν το 
ίδιο τους κατοικητήριο, τους φύλαξε με παντοτινά δεσμά κάτω από 
το σκοτάδι για την κρίση της μεγάλης ημέρας» (Ιούδα 6) χωρίς κα-
μία ευκαιρία σωτηρίας.  
Θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι στην Α’ Πέτ. 3/γ’ 19 τα πνεύματα 
στη φυλακή αναγνωρίζονται στο εδάφιο 20 ως οι ανυπάκουοι προ-
κατακλυσμιαίοι στις ημέρες του Νώε. Ο όρος πνεύμα χρησιμοποιεί-
ται σε αυτό το εδάφιο, όπως και αλλού στην Καινή Διαθήκη (Α’Κορ. 
16/ις’18, Γαλ. 6/ς’18), σε σχέση με ζωντανούς ανθρώπους που 
μπορούν να ακούσουν και να δεχτούν την πρόσκληση της σωτηρί-
ας. Η έκφραση στη φυλακή προφανώς δεν αναφέρεται σε μια κυ-
ριολεκτική φυλακή αλλά στη φυλακή της αμαρτίας στην οποία βρί-
σκεται η μη αναγεννημένη ανθρώπινη φύση (Ρωμ. 6/ς’1-23, Ρωμ. 
7/ζ’7-25).  
Το κήρυγμα του Χριστού στους αμετανόητους προκατακλυσμιαίους 
πραγματοποιήθηκε μέσω του Νώε, ο οποίος είχε Θεϊκή καθοδήγη-
ση (Εβρ. 11/ια’7) και έγινε κήρυκας δικαιοσύνης στους συγχρόνους 
του (Β’Πέτ. 2/β’5). Τα εδάφια του Πέτρου γράφτηκαν στο πλαίσιο 
του τι σημαίνει να είσαι πιστός∙ δεν αποτελούν σχόλιο για την κα-
τάσταση των νεκρών.   
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Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 
 

ΟΙ ΨΥΧΕΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΟ ΘΥΣΙΑΣΤΗΡΙΟ 
Διαβάστε την Αποκάλυψη 6/ς’9-11. Πώς μπορούν οι ψυχές των 
νεκρών μαρτύρων να κραυγάζουν κάτω από το θυσιαστήριο; 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 

Το άνοιγμα της πέμπτης σφραγίδας αποκαλύπτει μια ασυνήθιστη 
σκηνή. Οι ψυχές των μαρτύρων φαίνονται μεταφορικά κάτω από το 
θυσιαστήριο να φωνάζουν στον Θεό για εκδίκηση (Αποκ.6/ς’9-11). 
Ορισμένοι σχολιαστές τείνουν να ταυτίσουν αυτό το θυσιαστήριο με 
το θυσιαστήριο του θυμιάματος που αναφέρεται στην έβδομη 
σφραγίδα (Αποκ. 8/η’1-6). Όμως η αναφορά σε αίμα (αντί για θυμί-
αμα) στην Αποκ. 6/ς’9-11 μας οδηγεί στο να δούμε εδώ έναν υπαι-
νιγμό για το θυσιαστήριο των ολοκαυτωμάτων, όπου χυνόταν το 
αίμα των θυσιών (Λευ. 4/δ’18,30,34). Όπως το αίμα αυτών των 
θυσιών συνήθιζαν να το ραντίζουν γύρω από το θυσιαστήριο, έτσι 
και το αίμα των μαρτύρων χύνεται συμβολικά στο θυσιαστήριο του 
Θεού, όταν, παραμένοντας πιστοί στον λόγο του Θεού και στη 
μαρτυρία του Ιησού (Αποκ. 6/ς’9, 12/ιβ’17, 14/ιδ’12), έχαναν τη ζωή 
τους.  
Οι ψυχές κάτω από τον βωμό είναι επίσης συμβολικές. Παίρνοντάς 
τες κυριολεκτικά, θα έπρεπε να συμπεράνουμε ότι οι μάρτυρες δεν 
είναι πλήρως ευτυχισμένοι στον ουρανό, διότι εξακολουθούν να 
φωνάζουν για εκδίκηση. Επομένως δεν φαίνεται να απολαμβάνουν 
την ανταμοιβή της σωτηρίας. Η επιθυμία για εκδίκηση μπορεί να 
κάνει τη ζωή μας δυστυχισμένη. Όμως, και το θάνατό μας; 
Επίσης, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι στον Ιωάννη δεν δόθηκε 
μια εικόνα του ουρανού όπως είναι στην πραγματικότητα. «Δεν 
υπάρχουν εκεί λευκά, κόκκινα, μαύρα ή ωχρά άλογα με πολεμοχα-
ρείς καβαλάρηδες. Ο Ιησούς δεν εμφανίζεται εκεί με τη μορφή αρ-
νιού που έχει τραύμα και αιμορραγεί. Τα τέσσερα θηρία δεν αντι-
προσωπεύουν πραγματικά φτερωτά πλάσματα με τα χαρακτηρι-
στικά των ζώων που αναφέρονται... Ομοίως, δεν υπάρχουν ψυχές 
που βρίσκονται στη βάση ενός βωμού στον ουρανό. Η όλη σκηνή 
είναι μια εικονογραφική και συμβολική αναπαράσταση» The SDA Bible 

Commentary, vol. 7, p.778. 

Ο George E. Ladd, ένας μη Αντβεντιστής, έγραψε: «Στην παρούσα 
περίπτωση (Αποκ. 6/ς’9-11), το θυσιαστήριο είναι σαφώς το θυ-
σιαστήριο της θυσίας όπου χύθηκε το αίμα της θυσίας. Το γεγονός 
ότι ο Ιωάννης είδε τις ψυχές των μαρτύρων κάτω από το θυσια-
στήριο δεν έχει καμία σχέση με την κατάσταση των νεκρών ή την 
κατάστασή τους στην ενδιάμεση κατάσταση∙ είναι απλώς ένας ζω-
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ντανός τρόπος να απεικονίσει το γεγονός ότι είχαν μαρτυρήσει στο 
όνομα του Θεού τους» A Commentary on the Revelation of John, p. 103. 

ΣΚΕΨΗ: Ποιος (ιδίως από εκείνους που έχουν πέσει θύματα αδικί-
ας) δεν έχει φωνάξει για δικαιοσύνη, η οποία δεν έχει έρθει ακόμη; 
Γιατί πρέπει ωστόσο να εμπιστευόμαστε με πίστη ότι η δικαιοσύνη 
που τόσο λείπει από αυτόν τον κόσμο τελικά θα έρθει; Ποια παρη-
γοριά μπορείτε να αντλήσετε από αυτή τη θαυμάσια υπόσχεση;  
 
Παρασκευή 25 Νοεμβρίου            Δύση ηλίου: 17:07’ 
 
Περαιτέρω μελέτη: Διαβάστε Ε. Χουάιτ, Λ.Ζ. σελ.191-198, ΖΧ. 
σελ. 720-725. 
 
«Στην παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου, ο Χριστός δείχνει 
ότι ο άνθρωπος αποφασίζει για το αιώνιο πεπρωμένο του σ’ αυτή 
τη ζωή. Στην περίοδο της χάρης, η συγχώρηση του Θεού προσφέ-
ρεται σε κάθε ψυχή. Αν οι άνθρωποι αφήνουν τις ευκαιρίες να πάνε 
χαμένες με τη σκέψη ότι θα ευχαριστήσουν τον εαυτό τους, τότε 
αποκόπτονται από την αιώνια ζωή. Μετά τη λήξη της χάρης καμία 
άλλη ευκαιρία δε θα τους δοθεί. Με τη δική τους εκλογή έχουν στή-
σει ένα αξεπέραστο χάσμα ανάμεσα σ’ αυτούς και στο Θεό.» Ε. Χου-

άιτ, Λ.Ζ. σελ. 199 

«Όταν εκείνοι οι πρώτοι Χριστιανοί εξορίστηκαν σε βουνά και ερή-
μους, όταν αφέθηκαν στα μπουντρούμια για να πεθάνουν από την 
πείνα, το κρύο και τα βασανιστήρια, όταν το μαρτύριο φαινόταν η 
μόνη διέξοδος από τη δυστυχία τους, χάρηκαν που θεωρήθηκαν 
άξιοι να υποφέρουν για τον Χριστό, ο Οποίος σταυρώθηκε για αυ-
τούς. Το άξιο παράδειγμά τους θα αποτελέσει παρηγοριά και εν-
θάρρυνση για τον λαό του Θεού που θα βρεθεί σε περίοδο θλίψης 
που δεν υπήρξε ποτέ» Ε. Χουάιτ, Testimonies for the Church, vol. 5, p. 213. 

 
Ερωτήσεις για συζήτηση:  
1.  Πώς μπορεί η συνολική Βιβλική θεώρηση της ανθρώπινης φύ-
σης να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα ορισμένα από τα 
εδάφια που μελετήσαμε αυτή την εβδομάδα;  
2. Σκεφτείτε την αντίθεση μεταξύ της αδιαπραγμάτευτης θρησκείας 
των χριστιανών μαρτύρων και της ευέλικτης θρησκείας της μεταμο-
ντέρνας γενιάς μας. Με άλλα λόγια, ποια είναι τα πράγματα για τα 
οποία αξίζει να πεθάνουμε; Ωστόσο, αν κάποιος έχει την άποψη 
ότι όλες οι αλήθειες είναι απλώς σχετικές ή πολιτισμικές, τότε γιατί 
να πεθάνει για κάποια από αυτές; Ταυτόχρονα, τι μπορούμε να 
μάθουμε από εκείνους που ήταν πρόθυμοι να πεθάνουν για σκο-
πούς που εμείς θεωρούμε εσφαλμένους;  
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3. Μείνετε περισσότερο στην παραβολή του πλουσίου και του Λα-
ζάρου. Όταν ο Ιησούς είχε αναστηθεί από τους νεκρούς, πολλοί 
πίστεψαν σε Αυτόν. Ωστόσο, πολλοί, έχοντας τις ίδιες αποδείξεις, 
δεν πίστεψαν. Τι μας διδάσκει αυτό για το πόσο σκληρές μπορεί να 
είναι οι ανθρώπινες καρδιές απέναντι στην αλήθεια; Τι μπορούμε 
να κάνουμε για να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας από ένα 
παρόμοιο είδος σκληρότητας;  
4. Ο Ιησούς μίλησε για την εποχή που οι νεκροί θα ζήσουν: «εκεί-
νοι που έπραξαν τα αγαθά, σε ανάσταση ζωής, και εκείνοι που 
έπραξαν τα φαύλα, σε ανάσταση κρίσης» Ιωάν. 5/ε’29. Αυτά τα 
δύο γεγονότα απέχουν μεταξύ τους χίλια χρόνια, παρόλο που α-
κούγονται σαν να συμβαίνουν την ίδια στιγμή. Πώς μας βοηθά αυ-
τό να κατανοήσουμε τι λέει ο Παύλος στη Φιλιπ. 1/α’23;  
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26 Νοεμβρίου - 2 Δεκεμβρίου                       Σάββατο απόγευμα 
 

10. ΟΙ ΦΩΤΙΕΣ ΤΗΣ ΚΟΛΑΣΗΣ 

 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Όλα να τα εξετάζετε, το καλό να κατέχετε» 
Α’Θεσσαλονικείς 5/ε’21. 
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Μάρ. 9/θ’42-48, 
Μαλ. 4/δ’1, Ιούδα 7, Α’Τιμ. 2/β’5, Πράξ. 2/β’29, 34, 35, Α’ Ιωάν. 
5/ε’3-12. 
 
Ο Ιταλός ποιητής Δάντης Αλιγκιέρι (1265-1321) έγραψε το διάσημο 
έργο του, Η Θεία Κωμωδία, για ένα φανταστικό ταξίδι της ψυχής 
μετά το θάνατο. Η ψυχή πήγαινε είτε στην κόλαση μέσα στη γη, 
είτε στο καθαρτήριο, όπου το πνεύμα του ανθρώπου μπορεί να 
εξαγνιστεί και να γίνει άξιο να ανέβει στον ουρανό, είτε στον παρά-
δεισο, στην παρουσία του Θεού.  
Αν και είναι μόνο ένα ποίημα, μυθοπλασία, ο λόγος του Δάντη κα-
τέληξε να έχει μεγάλη επιρροή στη χριστιανική θεολογία, ιδιαίτερα 
στη ρωμαιοκαθολική. Η βασική ιδέα της αθάνατης ψυχής να πη-
γαίνει είτε στην κόλαση, είτε στο καθαρτήριο, είτε στον παράδεισο, 
είναι θεμελιώδης για την εκκλησία αυτή. Πολλά συντηρητικά δια-
μαρτυρόμενα δόγματα πιστεύουν επίσης σε μια αθάνατη ψυχή που 
μετά το θάνατο ανεβαίνει είτε στον παράδεισο είτε κατεβαίνει στην 
κόλαση. Πράγματι, αν η ψυχή του ανθρώπου δεν πεθαίνει ποτέ, 
τότε πρέπει να πάει κάπου μετά τον θάνατο του σώματος. Εν ολί-
γοις, μια λανθασμένη κατανόηση της φύσης του ανθρώπου έχει 
οδηγήσει σε τρομερά θεολογικά σφάλματα.  
Αυτή την εβδομάδα θα ασχοληθούμε με μερικές από αυτές τις μη 
Βιβλικές θεωρίες, καθώς και με τη Βιβλική άποψη για το τι συμβαί-
νει μετά το θάνατο.  
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Κυριακή 27 Νοεμβρίου 
 

ΑΘΑΝΑΤΑ ΣΚΟΥΛΗΚΙΑ; 
Συγκρίνετε Μάρ. 9/θ’42-48 με Ησ. 66/ξς’24. Πώς καταλαβαίνετε την 
έκφραση «το σκουλήκι τους δεν πεθαίνει»;  
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 

Ορισμένοι ερμηνεύουν το ουσιαστικό «σκουλήκι» (Μάρ 9/θ’48) 
στον ενικό ως αναφορά στην υποτιθέμενη άυλη ψυχή ή πνεύμα 
των ασεβών που, μετά το θάνατο, πετάει στην κόλαση, όπου δεν 
πεθαίνει ποτέ και υποφέρει αιώνια βασανιστήρια.  
Ωστόσο, αυτή η ερμηνεία δεν αντικατοπτρίζει τη Βιβλική έννοια του 
ασυνείδητου θανάτου∙ αγνοεί επίσης το υπόβαθρο της Παλαιάς 
Διαθήκης που έχει αυτό το εδάφιο. Στην πραγματικότητα, «ο ενικός 
αριθμός το “σκουλήκι” χρησιμοποιείται γενικά για τα “σκουλήκια” -
δεν σημαίνει ένα μεμονωμένο σκουλήκι. Η αναφορά γίνεται σε 
σκουλήκια που τρέφονται με πτώματα που αποσυντίθενται» Robert G. 

Bratcher και Eugene A. Nida, A Translator’s Handbook on the Gospel of Mark, p. 304.  

Στο εδάφιο Μάρ. 9/θ’48 ο Ιησούς παραθέτει το εδάφιο Ησ. 
66/ξς’24, το οποίο λέει: «Και θα βγουν και θα δουν τα νεκρά σώμα-
τα των ανθρώπων που στάθηκαν παραβάτες εναντίον μου - επει-
δή, το σκουλήκι τους δεν θα τελευτήσει, και η φωτιά τους δεν θα 
σβήσει, και θα είναι αηδία σε κάθε σάρκα.»  
Αυτή η τρομακτική μεταφορική σκηνή, απεικονίζει ένα πεδίο μάχης 
με τους εχθρούς του Θεού νεκρούς στο έδαφος να εξοντώνονται. 
Τα σώματα που δεν καταναλώνονται από τη φωτιά, αποσυντίθε-
νται από τα σκουλήκια, ή ίσως πρώτα από τα σκουλήκια και μετά 
από τη φωτιά. Όπως και να έχει, δεν υπάρχει καμία απολύτως α-
ναφορά σε υποτιθέμενη ψυχή που να διαφεύγει από την κατα-
στροφή του σώματος και να πετάει στην κόλαση.  
Τι γίνεται όμως με τα σκουλήκια που δεν πεθαίνουν ποτέ; Η μετα-
φορική γλώσσα του Ησ. 66/ξς’24 (που αναφέρεται στο Μάρ. 
9/θ’48) δεν υπονοεί ότι τα σκουλήκια είναι αθάνατα. (Αθάνατα 
σκουλήκια;) Η έμφαση είναι ότι τα σκουλήκια δεν αφήνουν το κα-
ταστροφικό τους έργο ανολοκλήρωτο. Με άλλα λόγια, συνεχίζουν 
να καταβροχθίζουν τα σώματα των ασεβών μέχρις ότου τα σώματα 
αυτά εξαλειφθούν. Αντίθετα, τα πιστά παιδιά του Θεού θα μείνουν 
με χαρά στους νέους ουρανούς και στη νέα γη και θα λατρεύουν 
τον Θεό μέσα στην ίδια την παρουσία Του (Ησ. 66/ξς’22-23). Έχο-
ντας κατά νου αυτές τις αντίθετες καταλήξεις, δεν είναι περίεργο 
που ο Ιησούς δήλωσε ότι θα ήταν πολύ καλύτερο για κάποιον να 
εισέλθει στη βασιλεία του Θεού χωρίς ένα βασικό μέλος του σώμα-
τός του - χωρίς ένα χέρι, ή ένα πόδι, ή ακόμη και ένα μάτι - παρά 
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να έχει ένα τέλειο σώμα που θα καταστραφεί από τα σκουλήκια και 
τη φωτιά (Μάρ. 9/θ’42-48).  
ΣΚΕΨΗ: Στο τέλος, είμαστε είτε εντελώς σωσμένοι είτε εντελώς 
χαμένοι. Δεν υπάρχει μέση λύση. Μπορούμε είτε να έχουμε αιώνια 
ζωή είτε να αντιμετωπίσουμε αιώνια καταστροφή. Τι επιλογές πρέ-
πει να κάνετε σήμερα; Πώς θα πρέπει αυτή η πραγματικότητα - 
αιώνια ζωή ή αιώνια καταστροφή - να επηρεάσει αυτές τις επιλο-
γές;  
 
Δευτέρα 28 Νοεμβρίου  
 

ΟΙ ΦΩΤΙΕΣ ΤΗΣ ΚΟΛΑΣΗΣ 
Στο βιβλιαράκι του για παιδιά με τίτλο The Sight of Hell δηλαδή 
«Το θέαμα της κόλασης», ο Άγγλος ρωμαιοκαθολικός ιερέας John 
Furniss (1809-1865) απεικονίζει το αιώνιο μαρτύριο με μια μεγάλη 
μπάλα από συμπαγές σίδηρο, μεγαλύτερη από τον ουρανό και τη 
γη. «Ένα πουλί έρχεται μια φορά στα εκατό εκατομμύρια χρόνια 
και μόλις που αγγίζει τη μεγάλη σιδερένια σφαίρα με ένα φτερό της 
φτερούγας του», p.24.  

Ο συγγραφέας υποστηρίζει ότι η καύση των αμαρτωλών στην κό-
λαση συνεχίζεται ακόμη και μετά τη φθορά αυτής της σιδερένιας 
σφαίρας από τέτοια περιστασιακά αγγίγματα με φτερό!  
Το λυπηρό είναι ότι πολλοί διαμαρτυρόμενοι πιστεύουν ακόμη και 
σήμερα σε κάτι παρόμοιο για αυτούς που δεν θα σωθούν αλλά θα 
χαθούν. 
Διαβάστε Μαλ. 4/δ’1 και Ιούδα 7. Πώς μπορούν αυτά τα εδάφια να 
μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε καλύτερα την έννοια της αιώνιας 
φωτιάς ή την ιδέα, όπως την είχε εκφράσει ο Ιησούς, ότι αυτοί που 
δεν θα σωθούν θα βρεθούν σε αιώνια φωτιά (Ματθ. 18/ιη’8) ή σε 
ακατάσβεστη φωτιά; (Μάρ. 9/θ’43). 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 

Η λέξη αιώνιος (εβρ. όλαμ), έχει διαφορετικές σημασίες, ανάλογα 
με τα συμφραζόμενα. Για παράδειγμα, όταν συνδέεται με τον Θεό 
(Δευτ. 33/λγ’27), η λέξη εκφράζει την αιωνιότητά Του. Όταν σχετί-
ζεται με τους ανθρώπους (Εξ. 21/κα’6 «παντοτινά»), η λέξη περιο-
ρίζεται από τη διάρκεια της ζωής τους. Όταν χαρακτηρίζει τη φωτιά 
«αιώνια»  (Ματθ. 18/ιη’8, 25κε’41), υπονοεί ότι η φωτιά δεν θα 
σβήσει μέχρι να κατακάψει πλήρως αυτό που καίγεται. Αυτό ση-
μαίνει ότι η αιώνια φωτιά θα είναι αιώνια με την έννοια ότι θα κατα-
κάψει τους ασεβείς πλήρως και αμετάκλητα, «ώστε δεν θα τους 
αφήσει ρίζα και κλαδί» (Μαλ. 4/δ’1).  
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Η θεωρία της αιώνιας τιμωρίας των ασεβών έχει σοβαρές συνέ-
πειες. Αν οι κακοί τιμωρούνται για πάντα, τότε το κακό δεν θα εξα-
λειφθεί ποτέ. Επίσης, όλη η ανθρώπινη ζωή προέρχεται από τον 
Θεό (Δευτ. 32/λβ’39, Ψαλ. 36/λς’9), ο Οποίος δεν θέλει τον θάνατο 
του αμαρτωλού (Ιεζ. 33/λγ’11). Γιατί, λοιπόν, θα συνέχιζε να δίνει 
ζωή στους ασεβείς για να υποφέρουν σε ατελείωτα βασανιστήρια; 
Δεν θα ήταν πολύ πιο λογικό να τερματίσει απλώς την ύπαρξή 
τους; Εφόσον οι ασεβείς θα τιμωρηθούν σύμφωνα με τα έργα τους 
(Αποκ. 20/κ’12), τότε γιατί η σύντομη ανθρώπινη ζωή θα πρέπει να 
τιμωρείται ατελείωτα;  
Όλες οι αναφορές της Αγίας Γραφής στην αιώνια φωτιά θα πρέπει 
να θεωρούνται ως αναφορές στη μετά τη χιλιετία, «λίμνη της φω-
τιάς» στην Αποκάλυψη 20/κ’. Συνεπώς, είναι αντι-Βιβλικό  να μιλά-
με για μια ήδη υπάρχουσα, αιώνια φλεγόμενη κόλαση.  
ΣΚΕΨΗ: Όσο άστοχο και αν είναι οι φωτιές της κόλασης, τι μας 
αποκαλύπτει η αλήθεια για την κόλαση σχετικά με την αγάπη του 
Θεού, ειδικά σε αντίθεση με την ιδέα του αιώνιου μαρτυρίου;  
 
Τρίτη 29 Νοεμβρίου 
 

ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΣΤΟ ΚΑΘΑΡΤΗΡΙΟ 
Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία θεωρεί ότι οι νεκροί που δεν αξίζουν 
την κόλαση αλλά δεν είναι ακόμη έτοιμοι για τον παράδεισο μπο-
ρούν να εξαγνιστούν από τις αμαρτίες τους στο καθαρτήριο και στη 
συνέχεια να ανέλθουν από εκεί στον παράδεισο. Τα βάσανά τους 
στο καθαρτήριο μπορούν να μειωθούν με τις προσευχές και τις 
μετάνοιες των αγαπημένων τους προσώπων.  
Η Κατήχηση της Καθολικής Εκκλησίας είναι σαφής σχετικά με το 
καθαρτήριο: «Όλοι όσοι πεθαίνουν με τη χάρη και τη φιλία του Θε-
ού αλλά ακόμη ατελώς εξαγνισμένοι, είναι πράγματι εξασφαλισμέ-
νοι για την αιώνια σωτηρία τους∙ αλλά μετά το θάνατο υποβάλλο-
νται σε εξαγνισμό, ώστε να επιτύχουν την αγιότητα που είναι απα-
ραίτητη για να εισέλθουν στη χαρά του ουρανού.» Αναφέρει, επί-
σης, ότι ο πόνος τους μπορεί να ανακουφιστεί με τις προσευχές 
των αγαπημένων τους προσώπων καθώς και με άλλες πράξεις για 
λογαριασμό των νεκρών. «Η Εκκλησία επαινεί επίσης την ελεημο-
σύνη, τα συγχωροχάρτια και τα έργα μετάνοιας που γίνονται για 
λογαριασμό των νεκρών» Catechism of the Catholic Church, p. 291. 

Διαβάστε Εκκ. 9/θ’10, Ιεζ. 18/ιη’20-22 και Εβρ. 9/θ’27. Πώς αντι-
κρούουν αυτά τα εδάφια τη θεωρία του καθαρτηρίου; 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
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Το δόγμα του καθαρτηρίου συνδυάζει την ειδωλολατρική αντίληψη 
μιας φλεγόμενης κόλασης με την ειδωλολατρική πρακτική της 
προσευχής για τους νεκρούς. Αυτό το δόγμα είναι απαράδεκτο για 
όσους πιστεύουν στις διδασκαλίες της Αγίας Γραφής: ● ότι οι νε-
κροί παραμένουν αναπαυμένοι ασυνείδητα στους τάφους τους 
(Εκκ. 9/θ’10) ● ότι η δικαιοσύνη ενός αμαρτωλού ανθρώπου δεν 
μπορεί να μεταφερθεί σε έναν άλλο αμαρτωλό άνθρωπο (Ιεζ. 
18/ιη’20-22) ● ότι ο μοναδικός μας Μεσίτης είναι ο Ιησούς Χριστός 
(Α’Τιμ. 2/β’5) και  ● ότι τον θάνατο ακολουθεί η τελική κρίση, χωρίς 
καμία δεύτερη ευκαιρία να μετανοήσουμε από τις παγίδες αυτής 
της ζωής (Εβρ. 9/θ’27).   
Μια ακόμη πιο σοβαρή επίπτωση είναι το πώς η αντι-Βιβλική θεω-
ρία του καθαρτηρίου διαστρεβλώνει τον χαρακτήρα του Ίδιου του 
Θεού. Πράγματι, «το έργο του Σατανά από την πτώση του και ύ-
στερα είναι να παρερμηνεύει τον ουράνιο Πατέρα μας. Πρότεινε το 
δόγμα της αθανασίας της ψυχής… Η ιδέα μιας αιώνιας φλεγόμενης 
κόλασης ήταν παραγωγή του Σατανά∙ το καθαρτήριο είναι δική του 
εφεύρεση. Αυτές οι διδασκαλίες παραποιούν τον χαρακτήρα του 
Θεού, ώστε να θεωρείται αυστηρός, εκδικητικός, αυθαίρετος και να 
μην ασκεί συγχώρεση» Ε. Χουάιτ, Manuscript 51 (Dec. 10), 1890. Αντί οι νεκροί 
να κοιμούνται, περιμένοντας την επιστροφή του Χριστού, αυτή η 
άποψη λέει ότι βρίσκονται στο καθαρτήριο, υποφέροντας εκεί μέχρι 
κάποιος να καταφέρει να τους βγάλει έξω.    
ΣΚΕΨΗ: Τι μας διδάσκουν λάθη όπως το καθαρτήριο ή το αιώνιο 
μαρτύριο σχετικά με τη σπουδαιότητα του δόγματος; Γιατί έχει ση-
μασία το τι πιστεύουμε και όχι μόνο το σε ποιον πιστεύουμε;  
 
Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 
 

ΕΝΑΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΣ ΜΕ ΑΥΛΕΣ ΨΥΧΕΣ 
Αν και οι Διαμαρτυρόμενοι δεν αποδέχονται το καθαρτήριο, πολλοί 
ωστόσο πιστεύουν ότι οι ψυχές των ενάρετων νεκρών απολαμβά-
νουν ήδη τον παράδεισο στην παρουσία του Θεού. Ορισμένοι υ-
ποστηρίζουν ότι αυτές οι ψυχές είναι απλώς άυλες ψυχές∙ άλλοι 
πιστεύουν ότι είναι άυλες ψυχές αλλά καλύπτονται από ένα πνευ-
ματικό σώμα δόξας.  
Όποια και αν είναι η υποτιθέμενη μεταφυσική κατάσταση των ζω-
ντανών νεκρών, οι θεωρίες αυτές υπονομεύουν το Βιβλικό δόγμα 
της τελικής ανάστασης και της κρίσης των νεκρών. Γιατί να υπάρ-
χει ανάσταση και κρίση (Αποκ. 20/κ’ 12-14) αν οι ψυχές των δικαί-
ων απολαμβάνουν ήδη τον παράδεισο;  
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Διαβάστε Πράξ. 2/β’29, 34, 35 και Α’Κορ. 15/ιε’16-18. Πώς αυτές οι 
περικοπές ρίχνουν φως στην κατάσταση των νεκρών και εκείνων 
που περιμένουν την ανάσταση; 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 

Η Αγία Γραφή διδάσκει ότι όλοι οι άνθρωποι που βρίσκονται ήδη 
στον ουρανό είναι είτε μεταφέρθηκαν ζωντανά, όπως στην περί-
πτωση του Ενώχ (Γέν. 5/ε’24) και του Ηλία (Β’Βασ. 2/β’9-11), είτε 
αναστήθηκαν από τους νεκρούς, όπως ο Μωυσής (Ιούδα 9) και 
όσοι αναστήθηκαν μαζί με τον Χριστό (Ματθ. 27/κζ’51-53).  
Όπως έχουμε ήδη δει, η αναφορά στις ψυχές κάτω από το θυσια-
στήριο που φωνάζουν στον Θεό για εκδίκηση (Αποκ. 6/ς’9-11) είναι 
απλώς μια μεταφορική έννοια για δικαιοσύνη και δεν αποδεικνύει 
τη θεωρία της φυσικής αθανασίας της ψυχής. Κατά τα άλλα, αυτοί 
οι άνθρωποι δεν ακούγονται σαν να απολαμβάνουν την αιώνια 
ανταμοιβή τους. Στην πραγματικότητα, ο τάφος είναι ένας τόπος 
ανάπαυσης για τους νεκρούς, οι οποίοι αναμένουν ασυνείδητα την 
τελική ανάσταση, όταν η συνειδητή τους ύπαρξη θα αποκαταστα-
θεί. Οι νεκροί, ακόμη και οι δίκαιοι νεκροί, δεν είναι άυλες ψυχές 
που περιφέρονται στον ουρανό, περιμένοντας υπομονετικά να ε-
πανενωθούν με τα σώματά τους κατά την τελική ανάσταση.  
Επίσης, τι θα μπορούσε να εννοεί ο Παύλος στην Α’ Κορ. 15/ιε’18, 
όταν λέει ότι αν δεν υπήρχε ανάσταση των νεκρών, τότε «κι αυτοί 
που κοιμήθηκαν εν Χριστώ απολέστηκαν»; Πώς θα μπορούσαν να 
έχουν χαθεί, αν βρίσκονται ήδη στην ευδαιμονία του ουρανού και 
βρίσκονται εκεί από τον καιρό που έχουν πεθάνει; Ένα κεντρικό και 
βασικό δόγμα της Καινής Διαθήκης, η ανάσταση των νεκρών όταν 
ο Χριστός επιστρέψει, καθίσταται άκυρο από την ψευδή διδασκαλία 
ότι οι δίκαιοι νεκροί πετούν προς την αιώνια ανταμοιβή τους αμέ-
σως μετά τον θάνατό τους. Παρόλα αυτά, την ακούμε συνέχεια, 
ιδίως στις κηδείες.  
ΣΚΕΨΗ: Πώς θα μπορούσατε να βοηθήσετε τους ανθρώπους να 
καταλάβουν ότι οι νεκροί κοιμούνται στο χώμα και αυτό είναι 
πραγματικά ευχάριστο, με την έννοια ότι αναπαύονται πραγματικά 
και δεν γνωρίζουν πόνο και δυστυχία;  
 

Πέμπτη 1 Δεκεμβρίου 
 

Η ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ 
Διαβάστε Α’Ιωάννου 5/ε’3-12. Γιατί ο απ. Ιωάννης περιορίζει την 
αιώνια ζωή μόνο σε εκείνους που είναι εν Χριστώ; 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 



87 

 

Η Βιβλική διδασκαλία της υπό όρους αθανασίας της ανθρώπινης 
ύπαρξης - σε αντίθεση με την αντι-Βιβλική θεωρία της φυσικής α-
θανασίας της ψυχής -  διατυπώνεται ρητά στην Α’Ιωάν. 5/ε’11-12. 
Για να κατανοήσουμε το νόημα αυτών των σημαντικών εδαφίων, 
πρέπει να θυμόμαστε ότι μόνο η Θεότητα έχει την αθανασία (Α’Τιμ. 
6/ς’15-16) και είναι η μόνη Πηγή ζωής (Ψαλ. 36/λς’9, Κολ. 1/α’15-
17, Εβρ. 1/α’2).  
Όταν η αμαρτία εισήλθε στον κόσμο με την πτώση του Αδάμ και 
της Εύας (Γέν. 3/γ’), οι ίδιοι και όλοι οι απόγονοί τους ήρθαμε κάτω 
από την κατάρα του φυσικού θανάτου και χάσαμε το δώρο της 
αιώνιας ζωής. Όμως ο στοργικός Θεός μας εφάρμοσε το σχέδιο 
της σωτηρίας για τους ανθρώπους, ώστε να ανακτήσουν την αιώ-
νια ζωή, τη ζωή που έπρεπε να τους ανήκει από την αρχή. Όπως 
έγραψε ο Παύλος: «καθώς μας έκλεξε διαμέσου αυτού πριν από τη 
δημιουργία του κόσμου, για να είμαστε άγιοι και χωρίς ψεγάδι 
μπροστά Του με αγάπη» Εφεσ. 1/α’4.  
Ο απ. Παύλος εξηγεί ότι όπως «διαμέσου ενός ανθρώπου (του 
Αδάμ) η αμαρτία μπήκε μέσα στον κόσμο, και με την αμαρτία ο 
θάνατος», έτσι διαμέσου ενός ανθρώπου, του Ιησού Χριστού, το 
γενναιόδωρο δώρο της αιώνιας ζωής έγινε διαθέσιμο «σε όλους 
τους ανθρώπους» (Ρωμ. 5/ε’ 12-21). Ο Παύλος εδώ κάνει μια ξε-
κάθαρη αναφορά σε έναν κυριολεκτικό Αδάμ που έφερε την αμαρ-
τία και τον θάνατο σε αυτόν τον κόσμο. Δεν μπορεί κανείς να κατα-
νοήσει τίποτα στην Αγία Γραφή χωρίς έναν κυριολεκτικό Αδάμ που, 
μέσω της παράβασης, έφερε την αμαρτία και τον θάνατο στον κό-
σμο μας.  
Έτσι, ο απ. Ιωάννης προσθέτει: «Ο Θεός έδωσε σε μας αιώνια ζω-
ή, κι αυτή η ζωή είναι μέσα στον Υιό Του. Εκείνος που έχει τον Υιό, 
έχει τη ζωή∙ εκείνος που δεν έχει τον Υιό του Θεού, τη ζωή δεν έ-
χει» Α’Ιωάν. 5/ε’11-12.  
Η όλη εικόνα γίνεται πιο ξεκάθαρη υπό το φως των δηλώσεων του 
Ιησού: «Καθένας που βλέπει τον Υιό και πιστεύει σ’ αυτόν, να έχει 
αιώνια ζωή, και εγώ θα τον αναστήσω κατά την έσχατη ημέρα» 
(Ιωάν. 6/ς’40), και, «Εγώ είμαι η ανάσταση και η ζωή∙ αυτός που 
πιστεύει σε μένα, και αν πεθάνει, θα ζήσει» (Ιωάν. 11/ια’25).  
Αυτό σημαίνει ότι η αιώνια ζωή είναι ένα δώρο του Θεού μόνο μέ-
σω του Χριστού, το οποίο εξασφαλίζεται προς το παρόν αλλά α-
πολαμβάνεται πλήρως μόνο μετά την τελική ανάσταση των δικαί-
ων. Το συμπέρασμα είναι πολύ απλό: Εφόσον η αιώνια ζωή παρέ-
χεται μόνο σε όσους έχουν τον Χριστό, τότε όσοι δεν έχουν τον 
Χριστό δεν έχουν αιώνια ζωή (Α’Ιωάν. 5/ε’11-12). Αντίθετα, η θεω-
ρία της φυσικής αθανασίας της ψυχής χορηγεί αιώνια ζωή - είτε 
στον παράδεισο είτε στην κόλαση - σε όλους τους ανθρώπους, 
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ακόμη και σε εκείνους που δεν είναι εν Χριστώ. Όσο δημοφιλής και 
αν είναι αυτή η διδασκαλία, δεν είναι από την Αγία Γραφή. 
 

Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου         Δύση ηλίου: 17:05’ 
 

Περαιτέρω μελέτη: Διαβάστε Ε. Χουάιτ, Τ.Π.Σ. σελ. 634-670. 
 

«Πάνω στη βασική πλάνη της αθανασίας της ψυχής στηρίζεται η 
διδαχή της συνειδητής κατάστασης του ανθρώπου κατά το θάνατο 
– μια διδαχή η οποία, όπως και τα αιώνια βάσανα, αντίκειται στις 
Γραφικές διδασκαλίες, στις υπαγορεύσεις της λογικής και στα αι-
σθήματα του ανθρωπισμού. Σύμφωνα με τη λαϊκή εκδοχή οι λυ-
τρωμένοι στον ουρανό έχουν συναίσθηση για το κάθε τι που γίνεται 
στη γη, ιδίως κάθε τι που αφορά τη ζωή των φίλων τους οποίους 
φεύγοντας άφησαν πίσω τους. Αλλά πώς μπορούσε να αποβεί 
πηγή ευλογίας για τους νεκρούς το να γνωρίζουν τις στενοχώριες 
των ζωντανών, να συνειδητοποιούν τις αμαρτίες που διαπράττουν 
τα αγαπητά τους πρόσωπα και να τους βλέπουν να υποφέρουν με 
όλες τις θλίψεις, τις απογοητεύσεις και την αγωνία αυτής της ζωής; 
Πόση από την ουράνια ευδαιμονία θα μπορούσαν να απολαύσουν 
αυτοί που θα αιωρούνται πάνω από τους επίγειους φίλους τους; 
Και πόσο αφάνταστα αποκρουστική είναι η εκδοχή ότι μόλις η 
πνοή εγκαταλείψει το σώμα, η ψυχή παραδίδεται στις φλόγες της 
κόλασης! Τι τρομερή αγωνία θα πρέπει να περνούν αυτοί που 
βλέπουν τους φίλους τους να κατεβαίνουν ανέτοιμοι στον τάφο για 
να εισέλθουν σε μια αιωνιότητα συμφοράς και αμαρτίας!» Ε. Χουάιτ, 

Τ.Π.Σ. σελ.650,651. 
 

Ερωτήσεις για συζήτηση:  
1.  Όσοι έχουν μιλήσει με άλλους χριστιανούς για την κατάσταση 
των νεκρών και τη φύση της κόλασης έχουν, πιθανότατα, ανακα-
λύψει πόσο ανυποχώρητοι και σταθεροί είναι οι άνθρωποι στην 
πίστη τους, όχι μόνο στην ιδέα ότι οι σωσμένοι πηγαίνουν αμέσως 
στον ουρανό, αλλά ακόμη και ότι αυτοί που δεν έχουν σωθεί βρί-
σκονται στο αιώνιο μαρτύριο της κόλασης. Γιατί νομίζετε ότι συμ-
βαίνει αυτό; Είναι άλλο, κατανοητό κάπως, να θέλουν να πιστεύουν 
ότι οι αποθανόντες αγαπημένοι τους είναι με τον Κύριο, γιατί όμως 
υπάρχει τόσο ισχυρή προσκόλληση στη φρικτή ιδέα ότι αυτοί που 
έχουν απολεστεί βασανίζονται αιώνια στην κόλαση; Τι μας διδάσκει 
αυτό το γεγονός για το πόσο ισχυρή μπορεί να είναι η παράδοση; 
Συζητήστε το στην τάξη.  
2. Τα περισσότερα χριστιανικά δόγματα διακηρύσσουν την αντι-
Βιβλική θεωρία της φυσικής αθανασίας της ψυχής με όλες τις συ-
ναφείς θεωρίες της. Τι άλλο πρέπει να κάνουμε ως εκκλησία (εκτός 
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από αυτά που ήδη κάνουμε) για να διακηρύξουμε στον κόσμο την 
άποψη της Αγίας Γραφής για  τον θάνατο και τη μετά θάνατον ζωή; 
3. Αν και το ποίημα του Δάντη, Η Θεία Κωμωδία, ήταν απλώς μυ-
θοπλασία, άσκησε μεγάλη επιρροή στο να εδραιωθούν στο μυαλό 
των ανθρώπων λανθασμένες διδασκαλίες για το τι συμβαίνει στην 
ψυχή μετά το θάνατο. Τι διδάγματα μπορούμε να πάρουμε από το 
πόσο εύκολα μπορεί να επηρεαστεί η χριστιανική θεολογία από 
εξωτερικές διδασκαλίες; Ποιες άλλες μη χριστιανικές ιδέες επηρεά-
ζουν τη χριστιανική σκέψη ακόμη και σήμερα, και πώς μπορούμε 
να προστατευτούμε από αυτές;  
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3 Δεκεμβρίου - 9 Δεκεμβρίου                       Σάββατο απόγευμα 
 

11. ΑΠΑΤΕΣ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ 

 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Και δεν είναι τίποτε το θαυμαστό∙ επειδή, ο 
ίδιος ο Σατανάς μετασχηματίζεται σε άγγελο φωτός. Δεν είναι, λοι-
πόν, μεγάλο αν και οι διάκονοί του μετασχηματίζονται σε διακόνους 
της δικαιοσύνης∙ που το τέλος τους θα είναι σύμφωνα με τα έργα 
τους» Β’Κορινθίους 11/ια’14-15. 
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Ματθ. 7/ζ’21-27, 
Ιωάν. 11/ια’40-44, Α’Πέτ. 3/γ’18, Α’Σαμ. 28/κη’3-25, Εφεσ. 6/ς’10-
18.  
 
Ο σύγχρονος κόσμος μας έχει γίνει ένα χωνευτήρι του υπερφυσι-
κού και του μυστικιστικού, με τη βοήθεια του Χόλιγουντ, το οποίο 
δεν έχει κανένα πρόβλημα να κάνει ταινίες με θρησκευτικά και μυ-
στικιστικά θέματα σε ένα συνονθύλευμα λάθους και εξαπάτησης. 
Το πρώτο ψέμα: «Σίγουρα δεν θα πεθάνετε» (Γέν. 3/γ’4) έχει επί-
σης εμπνεύσει μερικά από τα πιο πολυδιαβασμένα βιβλία και τις 
πιο δημοφιλείς ταινίες των τελευταίων δεκαετιών, καθώς και πολλά 
δημοφιλή βιντεοπαιχνίδια. Αναμφισβήτητα, είμαστε εκτεθειμένοι και 
δελεασμένοι από το μαγεμένο έδαφος του Σατανά, το οποίο μπο-
ρεί να εμφανιστεί με μυριάδες μορφές και μάλιστα, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, μπορεί να έρθει κρυμμένο κάτω από το προσωπείο 
της επιστήμης.  
Ένα από τα πιο παραπλανητικά φαινόμενα είναι αυτό που ονομά-
στηκε επιθανάτια εμπειρία, όπου όσοι είχαν πεθάνει επέστρεφαν 
στη ζωή με ιστορίες για μια μεταθανάτια ζωή. Πολλοί άνθρωποι 
θεώρησαν αυτά τα γεγονότα ως απόδειξη μιας αθάνατης ψυχής!  
Κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας θα εξετάσουμε ορισμένες 
πλάνες που θα υπάρχουν πριν από το τέλος του κόσμου, όπως ο 
μυστικισμός, η επιθανάτια εμπειρία, η μετενσάρκωση, η νεκρομα-
ντεία, η λατρεία των προγόνων, και άλλες. Πρόκειται για επικίνδυνα 
θέματα που πρέπει να γνωρίζουμε, χωρίς όμως να εκθέτουμε τους 
εαυτούς μας στις επιρροές τους.  
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Κυριακή 4 Δεκεμβρίου 
 

ΜΥΣΤΥΚΙΣΜΟΣ 
Ο κόσμος μας έχει πλημμυρίσει από τα ισχυρά κύματα του μυστι-
κισμού. Η λέξη μυστικισμός είναι ένας σύνθετος όρος που περι-
κλείει μια τεράστια ποικιλία ιδεών. Από θρησκευτική άποψη, η λέξη 
υπονοεί την ένωση του ατόμου με το Θείο ή το Απόλυτο σε κάποιο 
είδος πνευματικής εμπειρίας ή έκστασης. Αυτό χαρακτηρίζει τη λα-
τρευτική εμπειρία ακόμη και ορισμένων εκκλησιών. Τα φαινόμενα 
μπορεί να ποικίλλουν σε μορφή και ένταση, αλλά η τάση είναι πά-
ντοτε η αντικατάσταση της αυθεντίας του Γραπτού Λόγου του Θεού 
από τις δικές μας υποκειμενικές εμπειρίες. Σε κάθε περίπτωση, 
χάνεται μεγάλο μέρος της δογματικής λειτουργίας της Αγίας Γρα-
φής και ο χριστιανός παραμένει ευάλωτος στις δικές του εμπειρίες. 
Αυτού του είδους η υποκειμενική θρησκεία δεν παρέχει προστασία 
απέναντι καμιάς πλάνης, ιδίως του έσχατου καιρού.  
Διαβάστε  Ματθ 7/ζ’21-27. Υπό το φως των λόγων του ίδιου του 
Ιησού, τι σημαίνει να χτίζουμε το πνευματικό μας σπίτι πάνω σε 
βράχο και τι σημαίνει να το χτίζουμε πάνω στην άμμο; 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 

Υπάρχει μια ισχυρή τάση στον μεταμοντέρνο χριστιανικό κόσμο να 
υποβαθμίζει τη σημασία των Βιβλικών δογμάτων, θεωρώντας τα 
ως ανιαρούς απόηχους μιας ξεπερασμένης μορφής θρησκείας. 
Κατά τη διαδικασία αυτή, οι διδασκαλίες του Χριστού αντικαθίστα-
νται τεχνητά από το πρόσωπο του Χριστού - υποστηρίζοντας, για 
παράδειγμα, ότι κάποια Βιβλική ιστορία δεν μπορεί να είναι αληθι-
νή, επειδή ο Ιησούς, όπως Τον αντιλαμβάνονται, δεν θα επέτρεπε 
ποτέ να συμβεί αυτό που γράφτηκε. Τα προσωπικά συναισθήματα 
και η προτίμηση καταλήγουν να είναι τα κριτήρια για την ερμηνεία 
των Γραφών ή ακόμη και για την απόλυτη απόρριψη όσων η Αγία 
Γραφή διδάσκει ξεκάθαρα, όπως για την υπακοή στον Θεό, η ο-
ποία, όπως είπε ο Ιησούς, είναι τόσο απαραίτητη για να οικοδομή-
σει κανείς το σπίτι του πάνω σε βράχο.  
Όσοι πιστεύουν ότι δεν έχει σημασία τι πιστεύουν στο δόγμα αρκεί 
να πιστεύουν στον Ιησού Χριστό, βρίσκονται σε επικίνδυνο έδα-
φος. Οι Ρωμαίοι ιεροεξεταστές που καταδίκασαν σε θάνατο αμέ-
τρητους Διαμαρτυρόμενους πίστευαν στον Ιησού Χριστό. Εκείνοι 
που είχαν εκβάλει δαιμόνια στο όνομα του Χριστού (Ματθ. 7/ζ 22), 
είχαν πιστέψει σε Αυτόν.  
«Η γνώμη ότι δεν έχει σημασία τι ακριβώς πιστεύουν οι άνθρωποι 
είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα τεχνάσματα του Σατανά. Αυτός 
γνωρίζει ότι η αλήθεια την οποία δέχεται κανείς με αγάπη εξαγιάζει 
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την ψυχή εκείνων που τη δέχονται. Γι’ αυτό και προσπαθεί διαρκώς 
να αντικαταστήσει την αλήθεια με ψευδείς θεωρίες, με μυθεύματα, 
με ένα διαφορετικό ευαγγέλιο.» Ε. Χουάιτ, Τ.Π.Σ. σελ.621 

ΣΚΕΨΗ: Πώς μπορούμε να καταπολεμήσουμε την πολύ ανθρώπι-
νη τάση να αφήνουμε τα συναισθήματα και τις επιθυμίες μας να 
γίνονται η αιτία να κάνουμε πράγματα αντίθετα με τον Λόγο του 
Θεού;  
 

Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 
 

ΕΠΙΘΑΝΑΤΙΕΣ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ  
Μερικά από τα πιο δημοφιλή σύγχρονα επιχειρήματα για την από-
δειξη της θεωρίας της φυσικής αθανασίας της ψυχής, είναι οι επι-
θανάτιες εμπειρίες. Στο βιβλίο του, Life After Life, ο Raymond A. 
Moody, παρουσίασε τα αποτελέσματα της πενταετούς μελέτης του 
σε περισσότερους από εκατό ανθρώπους που βίωσαν τον κλινικό 
θάνατο και αναβίωσαν. Τα άτομα αυτά ισχυρίστηκαν ότι είδαν ένα 
στοργικό και ζεστό ον από φως πριν επανέλθουν στη ζωή. Αυτό 
θεωρήθηκε ως «συναρπαστική απόδειξη της επιβίωσης του αν-
θρώπινου πνεύματος πέρα από το θάνατο.» Με την πάροδο των 
ετών, πολλά άλλα παρόμοια βιβλία έχουν εκδοθεί, προωθώντας 
την ίδια ιδέα. (Δείτε μάθημα 2).  
Διαβάστε τις αναστάσιμες διηγήσεις: Α’Βασ. 17/ιζ’22-24, Β’ Βασ. 
4/δ’34-37, Μάρ. 5/ε’41-43, Λουκ. 7/ζ’14-17 και Ιωάν. 11/ια’40-44. 
Πόσες από αυτές μιλούν για κάποιου είδους συνειδητή ύπαρξη 
όσο οι αναστημένοι ήταν νεκροί; Γιατί είναι σημαντική αυτή η απά-
ντηση; 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 

Όλες οι επιθανάτιες εμπειρίες που αναφέρονται στη σύγχρονη βι-
βλιογραφία αφορούν ανθρώπους που θεωρούνται κλινικά νεκροί 
αλλά δεν είναι πραγματικά νεκροί, σε αντίθεση με τον Λάζαρο, ο 
οποίος ήταν νεκρός για τέσσερις ημέρες και το σώμα του σάπιζε 
(Ιωάν. 11/ια’39). Ούτε ο Λάζαρος ούτε κανένας από εκείνους που 
αναστήθηκαν από τους νεκρούς στους Βιβλικούς χρόνους δεν α-
νέφεραν ποτέ κάποια μεταθανάτια εμπειρία, είτε στον παράδεισο, 
είτε στο καθαρτήριο, είτε στην κόλαση. Η σιωπή τους αυτή είναι 
ένα επιχείρημα που βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία με τις Βιβλικές 
διδασκαλίες για την ασυνείδητη κατάσταση των νεκρών!  
Τι γίνεται όμως με τις επιθανάτιες εμπειρίες που τόσο συχνά διη-
γούνται σήμερα; Δεχόμενοι τη Βιβλική διδασκαλία για την ασυνει-
δησία των νεκρών (Ιώβ 3/γ’11-13, Ψαλ. 115/ριε’17,  146/ρμς’4, Εκ-
κ. 9/θ’10), μας μένουν δύο βασικές πιθανότητες: είτε πρόκειται για 
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φυσική ψυχοχημική παραίσθηση υπό ακραίες συνθήκες, είτε μπο-
ρεί να είναι μια υπερφυσική, Σατανική και παραπλανητική εμπειρία 
(Β’Κορ. 11/ια’14). Η Σατανική πλάνη θα μπορούσε πράγματι να 
είναι η εξήγηση, ειδικά επειδή σε ορισμένες περιπτώσεις οι άν-
θρωποι αυτοί ισχυρίζονται ότι μίλησαν με τους νεκρούς συγγενείς 
τους! Θα μπορούσε όμως να είναι ένας συνδυασμός και των δύο 
παραγόντων. 
Με αυτή την πλάνη να είναι διαδεδομένη και τόσο πειστική για 
πολλούς, είναι ζωτικής σημασίας να επιμείνουμε σταθερά στη δι-
δασκαλία του Λόγου του Θεού, παρά τις όποιες εμπειρίες μπορεί 
να έχουμε εμείς ή άλλοι, που έρχονται σε αντίθεση με ό,τι διδάσκει 
η Αγία Γραφή.  
ΣΚΕΨΗ: Πόσο δελεαστικό είναι το γεγονός ότι οι επιθανάτιες ε-
μπειρίες έρχονται τώρα συχνά με την έγκριση της “επιστήμης”. Τι 
μας διδάσκει αυτό για το πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε α-
κόμη και σε πράγματα που η επιστήμη υποτίθεται ότι αποδεικνύει; 
  

Τρίτη 6 Δεκεμβρίου 
 

ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΣΗ 
Η παγανιστική αντίληψη περί αθάνατης ψυχής αποτελεί τη βάση 
για την αντι-Βιβλική θεωρία της μετενσάρκωσης της ψυχής ή της 
μετεμψύχωσης. Η θεωρία αυτή έχει υιοθετηθεί από ορισμένες με-
γάλες παγκόσμιες θρησκείες. Ενώ οι περισσότεροι χριστιανοί πι-
στεύουν στην ύπαρξη μιας αθάνατης ψυχής που παραμένει σε έ-
ναν μόνιμο παράδεισο ή κόλαση μετά τον θάνατο, εκείνοι που πι-
στεύουν στη μετενσάρκωση θεωρούν ότι η αθάνατη ψυχή περνάει 
από πολλούς κύκλους θανάτου και αναγέννησης εδώ στη γη.  
Για ορισμένους, η μετενσάρκωση θεωρείται ότι είναι μια διαδικασία 
πνευματικής εξέλιξης που επιτρέπει στο πνεύμα να επιτυγχάνει 
όλο και μεγαλύτερα επίπεδα γνώσης και ηθικής στο ταξίδι του 
προς την τελειότητα. Οι Ινδουιστές πιστεύουν ότι η αιώνια ψυχή 
περνάει από μια εξέλιξη της συνείδησης σε έξι κατηγορίες ζωής: 
υδρόβια, φυτά, ερπετά και έντομα, πουλιά, ζώα και άνθρωποι, συ-
μπεριλαμβανομένων των κατοίκων του ουρανού.  
Διαβάστε Εβρ. 9/θ’25-28 και Α’Πέτ. 3/γ’18. Εφόσον ο Ιησούς πέθα-
νε μόνο μία φορά και ομοίως όλοι οι άνθρωποι πεθαίνουν μόνο μία 
φορά, γιατί ακόμη και μερικοί υποτιθέμενοι Χριστιανοί πιστεύουν 
σε κάποια μορφή μετενσάρκωσης; 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 

Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν όχι σε αυτό που θα έπρεπε να πι-
στεύουν αλλά σε αυτό που θέλουν να πιστεύουν. Αν μια θεωρία 
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τούς φέρνει υπαρξιακή γαλήνη και άνεση, αυτό είναι αρκετό για να 
διευθετήσουν τη συζήτηση. Όμως, για όσους παίρνουν στα σοβα-
ρά την Αγία Γραφή, δεν υπάρχει περίπτωση να δεχτούν τη θεωρία 
της μετενσάρκωσης.  
1ον) η θεωρία αυτή έρχεται σε αντίθεση με τις Βιβλικές διδασκαλίες 
για τη θνητότητα της ψυχής και την ανάσταση του σώματος 
(Α’Θεσ. 4/δ’13-18). 2ον) αναιρεί το δόγμα της σωτηρίας με χάρη 
μέσω της πίστης στο λυτρωτικό έργο του Ιησού Χριστού (Εφεσ. 
2/β’8-10) και το αντικαθιστά με ανθρώπινα έργα. 3ον) έρχεται σε 
αντίθεση με τη Βιβλική διδασκαλία ότι το αιώνιο πεπρωμένο κρίνε-
ται για πάντα από τις αποφάσεις του ατόμου σε αυτή τη ζωή (Ματ-
θ. 22/κβ’1-14, 25/κε’31-46). 4ον) υποβαθμίζει το νόημα και τη ση-
μασία της δεύτερης έλευσης του Χριστού (Ιωάν.14/ιδ’1-3). Και 5ον) 
προτείνει μετά θάνατον ευκαιρίες για να ξεπεράσει κάποιος τις πα-
γίδες της ζωής του, κάτι που είναι αντι-Βιβλικό (Εβρ. 9/θ’27). 
Εν ολίγοις, η ιδέα της μετενσάρκωσης δεν έχει θέση στη χριστιανι-
κή πίστη.  
 

Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 
 

ΝΕΚΡΟΜΑΝΤΕΙΑ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ 
Η λέξη νεκρομαντεία  προέρχεται από τη λέξη νεκρός και τη λέξη 
μαντεία. Η νεκρομαντεία, που ασκείται από την αρχαιότητα, είναι 
μια μορφή επίκλησης στα υποτιθέμενα ενεργά πνεύματα των νε-
κρών με σκοπό την απόκτηση γνώσεων, συχνά για μελλοντικά γε-
γονότα. Η λατρεία των προγόνων, εν τω μεταξύ, είναι το έθιμο της 
προσκύνησης των νεκρών προγόνων επειδή εξακολουθούν να 
θεωρούνται συγγενείς και των οποίων τα πνεύματα μπορούν, ό-
πως πιστεύεται, να επηρεάσουν τις υποθέσεις των ζωντανών. Αυ-
τές οι παγανιστικές πρακτικές μπορεί να είναι πολύ ελκυστικές για 
όσους πιστεύουν σε μια αθάνατη ψυχή και τους λείπουν τα αποθα-
νόντα αγαπημένα τους πρόσωπα.  
Διαβάστε Α’Σαμ. 28/κη’3-25. Ποια πνευματικά διδάγματα ενάντια 
σε κάθε υποτιθέμενη επικοινωνία με τους νεκρούς μπορούν να 
αντληθούν από την εμπειρία του Σαούλ με το μέντιουμ στην Εν-
δώρ; 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 

Η Αγία Γραφή αναφέρει με μεγάλη σαφήνεια ότι όλοι οι πνευματι-
στές, τα μέντιουμ, οι μάγοι και οι νεκρομάντεις, στο Θεοκρατούμενο 
αρχαίο Ισραήλ, ήταν βδελύγματα για τον Κύριο και έπρεπε να θα-
νατώνονται με λιθοβολισμό (Λευ. 19/ιθ’31, 20/κ’6, 27, Δευτ. 18/ιη’9-
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14). Σύμφωνα με αυτόν το νόμο, ο Σαούλ είχε εξολοθρεύσει όλα τα 
μέντιουμ και τους πνευματιστές από το Ισραήλ (Α’Σαμ. 28/κη’3,9).  
Ωστόσο, στη συνέχεια, αφού απορρίφθηκε από τον Κύριο, ο ίδιος ο 
Σαούλ πήγε στη πόλη Εν-δώρ της Χαναάν για να ρωτήσει ένα μέ-
ντιουμ (Α’ Σαμ. 28/κη’6,7,15∙ συγκρίνετε με Ναυή 17/ιζ’11, Ψαλ. 
83/πγ’10). Της ζήτησε να καλέσει τον νεκρό προφήτη Σαμουήλ, ο 
οποίος υποτίθεται ότι εμφανίστηκε σε μια εμφάνιση νεκρομάντη και 
μίλησε με τον Σαούλ (Α’Σαμ. 28/κη’13-19). Ένα πονηρό πνεύμα 
απάτης, που προσποιήθηκε ότι ήταν ο Σαμουήλ, είπε στον Σαούλ: 
«Αύριο, εσύ και οι γιοι σου θα βρίσκεστε μαζί μου» Α’ Σαμ. 28/κη’ 
19. Προβλέποντας τον θάνατο του Σαούλ, αυτό το πνεύμα απάτης, 
απλώς και μόνο παίρνοντας τη μορφή του Σαμουήλ, επιβεβαίωσε 
την αντι-Βιβλική θεωρία της φυσικής αθανασίας της ψυχής. Ήταν 
μια ισχυρή πλάνη, και ο Σαούλ θα έπρεπε να το γνωρίζει καλύτερα 
από το να εμπλακεί με αυτό που είχε προηγουμένως καταδικάσει.  
Περισσότερο από δύο αιώνες αργότερα, ο προφήτης Ησαΐας έ-
γραψε: «Και όταν σας πουν: Ρωτήστε εκείνους που έχουν πνεύμα 
μαντείας, και τους νεκρομάντεις, αυτούς που μορμυρίζουν και ψι-
θυρίζουν, να αποκριθείτε: Ο λαός δεν θα ρωτήσει τον Θεό του; Θα 
προστρέξει στους νεκρούς για τους ζωντανούς; Στον νόμο και στη 
μαρτυρία∙ αν δεν μιλούν σύμφωνα μ’ αυτό τον λόγο, σίγουρα δεν 
υπάρχει φως μέσα τους» (Ησ. 8/η’19-20, 19/ιθ’3). 
ΣΚΕΨΗ: Πόσο συχνά, κάτω από συνθήκες πίεσης, κάνουμε πράγ-
ματα που ξέρουμε ότι είναι λάθος; Γιατί η πίστη, η προσευχή και η 
υπακοή στον Λόγο του Θεού είναι η μόνη σίγουρη άμυνα απέναντι 
στον ίδιο μας τον εαυτό; 
 

Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 
 

ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ 
Παρόμοιες με τη νεκρομαντεία είναι οι δαιμονικές προσωποποιή-
σεις των νεκρών και άλλες δαιμονικές εμφανίσεις. Οι προσωπο-
ποιήσεις μπορεί να έχουν τη μορφή νεκρού μέλους της οικογέ-
νειας, φίλου ή οποιουδήποτε άλλου. Τόσο η φυσική εμφάνιση όσο 
και η φωνή μοιάζουν πολύ με αυτές του νεκρού. Όλες αυτές οι Σα-
τανικές απάτες θα χρησιμοποιηθούν για να εξαπατήσουν όσους 
δεν είναι σταθερά θεμελιωμένοι στον Λόγο του Θεού. Η Ε. Χουάιτ 
προειδοποιεί: «Προσωποποιημένοι από τα απατηλά αυτά πνεύμα-
τα, οι απόστολοι παριστάνονται ότι φάσκουν και αντιφάσκουν με 
ό,τι έγραψαν κατά την επίγεια ζωή τους κατά την υπαγόρευση του 
Αγίου Πνεύματος.» Τ.Π.Σ. σελ. 664 Επιπλέον γράφει: «Το κορύφωμα 
του μεγάλου δράματος της εξαπάτησης θα αποτελέσει η προσω-
ποποίηση του Χριστού από τον ίδιο τον Σατανά» Τ.Π.Σ. σελ. 745 
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Διαβάστε Β’Κορ. 11/ια’14-15 και Εφεσ. 6/ς’10-18. Ποιες πρέπει να 
είναι οι δικλείδες ασφαλείας μας ενάντια σε τέτοιες δαιμονικές πλά-
νες; 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 

Ο απ. Παύλος μας προειδοποιεί ότι: «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, ενά-
ντια στα πνεύματα της πονηρίας στα επουράνια» Εφεσ. 6/ς’12. 
Μπορούμε να προστατευτούμε ενάντια σε αυτές τις πλάνες μόνο 
με το να είμαστε ντυμένοι με την πανοπλία του Θεού που περιγρά-
φεται στην Εφεσ. 6/ς’13-18. 
Οι Σατανικές παρουσίες και οι εμφανίσεις μπορεί να είναι πολύ 
τρομακτικές και παραπλανητικές, αλλά δεν μπορούν να παραπλα-
νήσουν εκείνους που προστατεύονται από τον Θεό και στηρίζονται 
στον Λόγο Του. Από δογματική άποψη, όσοι πιστεύουν στο Βιβλι-
κό δόγμα της υπό όρους αθανασίας των ανθρώπων, γνωρίζουν ότι 
οποιαδήποτε εμφάνιση ή επικοινωνία με τους νεκρούς είναι Σατα-
νικής προέλευσης και πρέπει να απορριφθεί με την ισχυρή χάρη 
του Θεού. Και πάλι, ανεξάρτητα από το πόσο ισχυρή, πειστική και 
φαινομενικά πραγματική είναι η φανέρωση, πρέπει πάντα να μέ-
νουμε σταθεροί στη διδασκαλία ότι οι νεκροί κοιμούνται στον τάφο.  
Φανταστείτε, όμως, να χάσετε ένα αγαπημένο σας πρόσωπο και 
μετά να πιστεύετε ότι αυτό το ίδιο αγαπημένο πρόσωπο σάς εμφα-
νίζεται. Και σας εκφράζει την αγάπη του, και σας λέει πόσο του 
λείπετε, και λέει πράγματα που, ναι, μόνο εκείνο θα ήξερε! Και λέει 
ότι τώρα είναι σε ένα καλύτερο μέρος! Αν κάποιος δεν είναι απόλυ-
τα θεμελιωμένος σε αυτά που διδάσκει η Αγία Γραφή για την κατά-
σταση των νεκρών, σκεφτείτε πόσο εύκολα θα μπορούσε να πέσει 
σε αυτή την πλάνη. Ειδικά επειδή θέλει να την πιστέψει.  
ΣΚΕΨΗ: Τι σημαίνει να φορέσουμε την πανοπλία του Θεού; Πώς,  
όχι μόνο στην αντιμετώπιση των απατών των έσχατων καιρών, 
αλλά στην καθημερινότητα το κάνουμε αυτό σε κάθε τομέα της ζω-
ής μας;  
 

Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου           Δύση ηλίου: 17:05’ 
 

Περαιτέρω μελέτη: 
  

Υπάρχει ένα ίδρυμα που ισχυρίζεται ότι δημιουργεί τεχνολογία που 
θα μας επιτρέπει να επικοινωνούμε με τους αποθανόντες μέσω 
μηνυμάτων, τηλεφωνημάτων και βιντεοδιασκέψεων. Αποκαλώντας 
τους νεκρούς ως μεταϋλικούς ανθρώπους, η ιστοσελίδα του ισχυ-
ρίζεται ότι όταν οι άνθρωποι πεθαίνουν απλώς περνούν σε μια άλ-
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λη φάση του για πάντα, αλλά διατηρούν τη συνείδηση, την ταυτό-
τητα και τις βασικές πτυχές της προηγούμενης φυσικής τους μορ-
φής. Ωστόσο, το πιο σημαντικό, οι άνθρωποι του ιδρύματος 
Soulphone ισχυρίζονται ότι αναπτύσσουν, σε τρεις φάσεις, τεχνο-
λογία που θα επιτρέψει την επικοινωνία μεταξύ υλικών και μεταϋλι-
κών προσώπων. Η πρώτη φάση θα επιτρέπει την αποστολή μη-
νυμάτων και τη δακτυλογράφηση με την οικογένεια, τους φίλους 
και τους ειδικούς σε κάθε τομέα εξειδίκευσης. Η δεύτερη φάση υ-
ποτίθεται ότι θα επιτρέπει τη συνομιλία με τους αγαπημένους σας 
που ζουν σε άλλο μέρος της αιωνιότητας. Και η τρίτη φάση, λέει, 
θα ανοίξει το δρόμο για να ακούσετε και να δείτε εκείνους που βιώ-
νουν το πεδίο όλων των δυνατοτήτων από ένα διαφορετικό σημείο 
παρατήρησης.  
Ιδιαίτερα τρομακτικός είναι ο τρόπος με τον οποίο δοκιμάζουν αν οι 
επικοινωνούντες νεκροί είναι πραγματικά αυτοί που ισχυρίζονται 
ότι είναι. Για παράδειγμα, αναφέρει η ιστοσελίδα, ένας γονιός που 
πενθεί μπορεί να κάνει την εξής ερώτηση στον γιο ή την κόρη του 
που έχει αλλάξει κόσμο: «Είχες έναν σκύλο που τον έλεγαν Σνούπι 
όταν ήσουν παιδί;» «Σου δώσαμε έναν σουγιά για τα δέκατα γενέ-
θλιά σου;» Πόσο ενδιαφέρον υπό το πρίσμα αυτής της προειδο-
ποίησης: «Πνευματικές υπάρξεις παρουσιάζονται κατά καιρούς σε 
ορισμένα άτομα με τη μορφή των εκλιπόντων φίλων τους και αφη-
γούνται γεγονότα που σχετίζονται με τη ζωή τους και κάνουν 
πράγματα που συνήθιζαν να κάνουν όταν ήταν ζωντανοί.» Ε.Χουάιτ, 

Π.Π. σελ. 685 
 

Ερωτήσεις για συζήτηση:  
1.  Χρησιμοποιώντας τη δικαιολογία του πολιτισμικά αποδεκτού, 
πολλοί χριστιανοί αποδέχονται οτιδήποτε προωθούν τα μέσα ενη-
μέρωσης. Ποιες Βιβλικές αρχές πρέπει να καθοδηγούν τη σχέση 
μας με τα μέσα ενημέρωσης, ειδικά όταν αυτά προωθούν ανοιχτά 
απόψεις που γνωρίζουμε ότι είναι λανθασμένες και απατηλές; 
(Ψαλ. 101/ρα’1-8, Παρ. 4/δ’23, Φιλιπ. 4/δ’8).  
2.  Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους άλλους να ξεπεράσουν τις 
πλάνες του Σατανά στις έσχατες ημέρες χωρίς να εκτεθούμε και 
εμείς οι ίδιοι στην απατηλή επιρροή τους; 
3.  Πολλοί χριστιανοί βλέπουν την ιστορία του καλέσματος του 
Σαμουήλ από τον τάφο ως Βιβλική απόδειξη ότι οι νεκροί ζουν. Τι 
μας διδάσκει αυτή η διήγηση σχετικά με το γιατί δεν μπορούμε να 
βασιστούμε μόνο σε ένα κείμενο ή μια ιστορία για να οικοδομή-
σουμε ένα δόγμα, αλλά, αντίθετα, πρέπει να εξετάσουμε όλα όσα 
λέει η Αγία Γραφή για ένα θέμα;  
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10 Δεκεμβρίου - 16 Δεκεμβρίου                  Σάββατο απόγευμα 
 

12.  Η ΚΟΣΜΟΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ 

 
 

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Και ο ίδιος ο Θεός της ειρήνης είθε να σας 
αγιάσει ολοκληρωτικά∙ και να διατηρηθεί ολόκληρο το πνεύμα σας, 
και η ψυχή, και το σώμα, άμεμπτα στην παρουσία τού Κυρίου μας 
Ιησού Χριστού» Α’ Θεσσαλονικείς 5/ε’23. 
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Λουκ. 2/β’52, 
Ματθ. 4/δ’23, Α’Κορ. 6/ς’19-20, Ψαλ. 24/κδ’3-4, Πράξ. 8/η’4-24, Α’ 
Ιωάν. 3/γ’1-3. 
 
Το βιβλίο της Αποκάλυψης μιλάει για δύο μεγάλες παγκοσμιοποιή-
σεις πριν από τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Η Αποκάλυψη 
13/ιγ’ περιγράφει την παγκοσμιοποίηση της πλάνης, όταν όλη η 
οικουμένη θα θαυμάσει και θα ακολουθήσει το θηρίο από τη θά-
λασσα (Αποκ. 13/ιγ’3,7,8,12,16). Η Αποκάλυψη 14/ιδ’ υπογραμμί-
ζει την παγκοσμιοποίηση της αλήθειας, όταν το αιώνιο ευαγγέλιο 
θα κηρυχθεί σε κάθε έθνος, φυλή, γλώσσα και λαό (Αποκ. 14/ιδ’6-
7). Κατά τη διάρκεια εκείνων των κακών καιρών (Β’Τιμ. 3/γ’1), θα 
πνέει «κάθε άνεμος της διδασκαλίας» (Εφεσ. 4/δ’14) και οι άνθρω-
ποι «από μεν την αλήθεια θα αποστρέψουν την ακοή τους, προς 
δε τους μύθους θα εκτραπούν» (Β’Τιμ. 4/δ’4). «Με τις δύο μεγάλες 
πλάνες, την αθανασία της ψυχής και την ιερότητα της Κυριακής, ο 
Σατανάς θα παρασύρει τους ανθρώπους στην εξαπάτηση. Η πρώ-
τη από αυτές θέτει το θεμέλιο του πνευματισμού, ενώ η δεύτερη 
δημιουργεί φιλικούς δεσμούς με τη Ρώμη.» Ε. Χουάιτ, Τ.Π.Σ. σελ. 702. 

Μέχρι να εκτυλιχθούν αυτά τα τελικά γεγονότα, πρέπει να παρα-
μείνουμε σταθεροί στην πίστη μας σε όλη την αλήθεια που έχουμε, 
η οποία περιλαμβάνει τη φύση της ανθρωπότητας και του θανάτου, 
καθώς προσπαθούμε να καθοδηγούμαστε από το Άγιο Πνεύμα με 
σκοπό να είμαστε έτοιμοι για τον ένδοξο ερχομό του Χριστού. 
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Κυριακή 11 Δεκεμβρίου 
 

ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 
Διαβάστε Λουκ. 2/β’52. Ποιες τέσσερις διαστάσεις της ανάπτυξης 
του Ιησού αναφέρονται; 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 

Ο Ιησούς ήταν το τέλειο Ανθρώπινο Ον και η ανάπτυξή Του περι-
λάμβανε όλες τις βασικές διαστάσεις της ανθρώπινης ύπαρξης. 
Σύμφωνα με το Λουκ. 2/β’52: «ο Ιησούς προόδευε σε σοφία (δια-
νοητικά), και ηλικία (σωματικά), και χάρη μπροστά στον  Θεό 
[πνευματικά] και τους ανθρώπους (κοινωνικά)». 
«Ήταν οξύνους και διορατικός, με σύνεση και σοφία που ξεπερ-
νούσε την ηλικία Του. Είχε ωραίο, συμμετρικό χαρακτήρα. Οι σω-
ματικές και διανοητικές Του δυνάμεις αυξάνονταν στο ρυθμό της 
φυσιολογικής ανάπτυξης της παιδικής Του ηλικίας. Σαν παιδί, ο 
Ιησούς είχε εξαιρετικά αξιαγάπητη ιδιοσυγκρασία. Τα πρόθυμα χέ-
ρια Του ήσαν πάντοτε έτοιμα να βοηθήσουν τους άλλους. Έδειχνε 
τέτοια υπομονή που τίποτε δεν μπορούσε να Τον ταράξει, και τέ-
τοια ειλικρίνεια που ποτέ δεν παραβίαζε την ακεραιότητα. Σταθερός 
σαν βράχος στις αρχές Του, αποκάλυπτε με τη ζωή Του τη χάρη 
μιας ανιδιοτελούς αβροφροσύνης.» Ε. Χουάιτ, Ζ.Χ. σελ. 43 
Διαβάστε Ματθ. 4/δ’23. Πώς μπορεί η τριπλή διακονία του Ιησού - 
να διδάσκει, να κηρύττει και να θεραπεύει - να συνεχιστεί αποτελε-
σματικά από εμάς σήμερα; 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 

Αν αναγνωρίσουμε ότι ο άνθρωπος είναι ένα ολοκληρωμένο και 
αδιαίρετο άτομο, τότε δεν μπορούμε να περιορίσουμε τη θρησκεία 
μας μόνο σε πνευματικά θέματα. Η αλήθεια στην πραγματικότητα 
αγκαλιάζει ολόκληρη την ύπαρξή μας, καλύπτει ολόκληρη τη διάρ-
κεια της ζωής μας και περιλαμβάνει όλες τις διαστάσεις της ζωής 
μας. Το φυσικό και το πνευματικό μας στοιχείο είναι τόσο ισχυρά 
ενσωματωμένα, ώστε πραγματικά δεν μπορούν να διαχωριστούν. 
Και παρότι ως αμαρτωλά όντα δεν θα είμαστε ποτέ ίσοι με την α-
πεικόνιση του Ιησού, πρέπει με τη χάρη του Θεού να τη μιμηθούμε, 
διότι το, «Να αποκαταστήσει στον άνθρωπο την εικόνα του Δη-
μιουργού του, να τον επαναφέρει στην τελειότητα με την οποία είχε 
πλασθεί, να προάγει τη σωματική, πνευματική και ψυχική ανάπτυ-
ξη» (Ε. Χουάιτ, ΕΚ. σελ.5), αυτό είναι το έργο της λύτρωσης. Αυτό επιδιώ-
κει να κάνει ο Θεός στον λαό Του ως διαδικασία προετοιμασίας του 
για την επιστροφή Του.  
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ΣΚΕΨΗ: Αντιπαραβάλλοντας τον εαυτό μας με τον Ιησού, θα μπο-
ρούσαμε εύκολα να αποθαρρυνθούμε από τη διαφορά. Πώς, λοι-
πόν, η εστίαση στον Σταυρό και σε ό,τι αυτός σημαίνει, μας προ-
στατεύει από το να αποθαρρυνθούμε στη σύγκρισή μας με τον Ιη-
σού;  
 

Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 
 

ΤΟ ΣΩΜΑ ΩΣ ΝΑΟΣ 
Η δυϊστική θεωρία του θνητού σώματος και της αθάνατης ψυχής 
έχει δημιουργήσει διάφορες θεωρίες για το ανθρώπινο σώμα. Για 
παράδειγμα, για τους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους, το ανθρώπι-
νο σώμα ήταν η φυλακή της ψυχής, η οποία απελευθερωνόταν με 
τον θάνατο. Σε απόηχο αυτής της ειδωλολατρικής αντίληψης, πολ-
λοί χριστιανοί πιστεύουν σήμερα ότι το σώμα είναι η προσωρινή 
κατοικία της αθάνατης ψυχής, η οποία θα επανενωθεί με το σώμα 
κατά την ανάσταση. Αντίθετα, οι πανθεϊστές καθιστούν το ανθρώ-
πινο σώμα θεϊκό - πιστεύουν ότι ο Θεός και το σύμπαν είναι ένα 
και το αυτό. Για αυτούς, όλα τα πράγματα είναι Θεός και το αν-
θρώπινο σώμα είναι μέρος της μίας και μοναδικής ολοκληρωμένης 
και συμπαντικής θεϊκής ουσίας. Περιτριγυρισμένοι από αντικρουό-
μενες θεωρίες για το θέμα, πρέπει να μείνουμε σταθεροί σε όσα 
διδάσκει η Αγία Γραφή σχετικά με τη φύση της ανθρωπότητας.  
Διαβάστε Α’Κορ. 6/ς’19-20 και Α’Κορ. 10/ι’31. Πώς μπορεί η κατα-
νόηση ότι το σώμα μας είναι ναός του Θεού και ναός του Αγίου 
Πνεύματος, να επηρεάσει θετικά τον τρόπο ζωής μας; 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 

Τόσο ο Αδάμ όσο και η Εύα δημιουργήθηκαν κατ’ εικόνα και ομοί-
ωση του Θεού (Γέν. 1/α’26-27), γεγονός που αντικατοπτρίζεται όχι 
μόνο στον χαρακτήρα τους αλλά και στη φυσική τους όψη. Επειδή 
αυτή η εικόνα αμαυρώθηκε και μάλιστα αποκρύφθηκε από την πα-
ρουσία της αμαρτίας, το έργο της λύτρωσης είναι να αποκαταστή-
σει τους ανθρώπους στην αρχική τους κατάσταση, συμπεριλαμβα-
νομένης της σωματικής τους υγείας, στον βαθμό που αυτό είναι 
δυνατό για όντα που δεν μπορούν να λάβουν από το δέντρο της 
ζωής.  
Αυτή η αποκατάσταση είναι μια δια βίου διαδικασία που θα ολο-
κληρωθεί μόνο κατά τη δεύτερη έλευση του Χριστού, όταν το 
φθαρτό ντυθεί αφθαρσία και το θνητό ντυθεί αθανασία (Α’Κορ. 
15/ιε’53-54). 
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Ο απ. Ιωάννης έγραψε στο φίλο του Γάιο: «Αγαπητέ, εύχομαι σε 
όλα να ευοδώνεσαι και να υγιαίνεις, καθώς ευοδώνεται η ψυχή 
σου» Γ’ Ιωάν. 1/α’2.  
Αν αναγνωρίσουμε ότι ο άνθρωπος είναι μια αδιαίρετη οντότητα 
και ότι η θρησκεία αγκαλιάζει όλες τις πτυχές της ανθρώπινης ζω-
ής, τότε θα πρέπει να θεωρήσουμε τη σωματική μας υγεία επίσης 
ως θρησκευτικό καθήκον. Θα πρέπει να καθοδηγούμαστε από την 
εμπνευσμένη αρχή: «είτε τρώτε είτε πίνετε, είτε κάνετε κάτι,  τα πά-
ντα να τα κάνετε προς δόξαν του Θεού» Α’Κορ. 10/ι’31. Αλλά να 
θυμάστε ότι εξακολουθούμε να ζούμε σε έναν κόσμο όπου οι καλοί 
άνθρωποι μπορεί να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν και παρόλα 
αυτά να υποφέρουν από τις συνέπειες της αμαρτωλής ανθρώπινης 
φύσης και του αμαρτωλού περιβάλλοντος. Έτσι, θα πρέπει να ε-
μπιστευόμαστε τον Θεό και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε, 
ενώ τα αποτελέσματα τα αφήνουμε στον Θεό. 
 
Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 
 

Ο ΝΟΥΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 
Μερικοί άνθρωποι πιστεύουν ότι με την αλλαγή του περιβάλλοντος 
το άτομο θα μεταμορφωθεί. Σίγουρα, πρέπει να αποφεύγουμε μέ-
ρη και συνθήκες που μπορούν να μας κάνουν πιο ευάλωτους στον 
πειρασμό (Ψαλ. 1/α’1, Παρ. 5/ε’1-8). Ωστόσο, το πρόβλημά μας με 
τον πειρασμό και την αμαρτία μπορεί να λυθεί μόνο με τη μετα-
μόρφωση της καρδιάς μας (ή του νου μας). Ο Χριστός άγγιξε τον 
πυρήνα του προβλήματος όταν δήλωσε: «Επειδή,  από μέσα από 
την καρδιά των ανθρώπων, βγαίνουν οι κακοί συλλογισμοί, μοιχεί-
ες, πορνείες, φόνοι, κλοπές, πλεονεξίες, πονηρίες, δόλος, ασέλ-
γεια, πονηρό βλέμμα, βλασφημία, υπερηφάνεια, αφροσύνη» (Μάρ. 
7/ζ’21-22). Αυτό σημαίνει ότι ο νους μας πρέπει να μεταμορφωθεί 
για να αλλάξει η συμπεριφορά μας.  
Διαβάστε Α’Κορ. 2/β’16, Ψαλ. 24/κδ’3-4, Ρωμ. 12/ιβ’2, Φιλιπ. 4/δ’8 
και Κολ. 3/γ’2. Τι σημαίνει να έχει κανείς το φρόνημα του Χριστού; 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 

Ο Κύριος είχε υποσχεθεί ότι στη νέα διαθήκη θα έβαζε το νόμο Του 
στο νου του λαού Του και θα τον έγραφε στις καρδιές τους (Ιερ. 
31/λα’31-33, συγκρίνετε με Εβρ. 8/η’8-10, 10/ι’16). Δεν αποτελεί 
έκπληξη λοιπόν ότι στην επί του Όρους Ομιλία, ο Χριστός διεύρυνε 
και εμβάθυνε το νόημα των εντολών του Θεού στο επίπεδο των 
σκέψεων και των προθέσεων (Ματθ. 5/ε’17-48). Έτσι, μπορούμε 
να κερδίσουμε τη νίκη επί του πειρασμού μόνο με τη μεταμορφωτι-
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κή χάρη του Θεού και, στο επίπεδο των σκέψεων και των προθέ-
σεων, θα πρέπει να διεκδικήσουμε αυτή την υπόσχεση ώστε να 
μπορέσουμε να σταματήσουμε τις αμαρτωλές σκέψεις. 
Η φύση μας θα είναι πάντα αμαρτωλή μέχρι να έρθει ο Χριστός. Αν 
όμως είμαστε εν Χριστώ, είμαστε πλήρως καλυμμένοι από τη δι-
καιοσύνη Του. Παρότι δεν είμαστε ακόμη τέλειοι, θεωρούμαστε ήδη 
τέλειοι μέσω του Χριστού (Φιλιπ. 3/γ’12-15). «Όταν είμαστε ενωμέ-
νοι με τον Χριστό, έχουμε το νου του Χριστού. Η καθαρότητα και η 
αγάπη λάμπουν στον χαρακτήρα, η πραότητα και η αλήθεια ελέγ-
χουν τη ζωή. Η ίδια η έκφραση του προσώπου αλλάζει. Ο Χριστός 
που μένει στην ψυχή ασκεί μια μεταμορφωτική δύναμη και η εξω-
τερική όψη μαρτυρεί την ειρήνη και τη χαρά που βασιλεύουν μέσα 
μας» Ε. Χουάιτ, Selected Messages, book 1, p. 337.  

Μόνο με καθημερινή παράδοση του εαυτού μας, με τον καθημερινό 
θάνατο του εαυτού μας, με καθημερινή αποφασιστική προσπάθεια, 
με πίστη, με υπακοή στον Ιησού, μόνο τότε μπορούμε να έχουμε 
αυτού του είδους τη μεταμόρφωση στη ζωή μας. 
ΣΚΕΨΗ: Φανταστείτε πώς θα ήταν η ζωή σας αν μπορούσατε να 
σταματήσετε ακόμη και τις αμαρτωλές σκέψεις. Πόσο διαφορετική 
θα ήταν η ζωή σας; Ποιος είναι ο μόνος πιθανός τρόπος για να 
έχετε αυτή την εμπειρία; 
 
Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου 
 

Η ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ 
Το Άγιο Πνεύμα είναι ο ισχυρός Εκπρόσωπος του Θεού που 
πλημμυρίζει τη καρδιά μας με την αγάπη του Θεού  (Ρωμ. 5/ε’5), 
μας οδηγεί σε μια αληθινή σωτήρια εμπειρία (Ιωάν. 16/ις’7-11), μας 
καθοδηγεί σε όλη την αλήθεια (Ιωάν. 16/ις’13) και μας δίνει τη δύ-
ναμη να εκπληρώσουμε την αποστολή του Ευαγγελίου (Πράξ. 
1/α’8). Επειδή το Άγιο Πνεύμα είναι εκείνο που αντισταθμίζει το 
εκφυλιστικό έργο του Σατανά, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι 
ο Σατανάς προσπαθεί με κάθε τρόπο να διαστρεβλώσει την κατα-
νόησή μας για τη φύση και το έργο του Αγίου Πνεύματος. Ενώ ορι-
σμένοι αρνούνται την προσωπικότητά Του, άλλοι δίνουν έμφαση 
στα χαρίσματα του Πνεύματος έναντι της μεταμορφωτικής Του δύ-
ναμης.  
Διαβάστε Πράξ. 8/η’4-24. Ο Σίμων, ο μάγος από τη Σαμάρεια, ήθε-
λε να λάβει τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος χωρίς να αναγεν-
νηθεί από το Πνεύμα. Πώς αυτή ακριβώς η ίδια στάση εκδηλώνεται 
ακόμα και στις μέρες μας; 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
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Τα παιδιά του Θεού είναι εκείνα που καθοδηγούνται από το Άγιο 
Πνεύμα (Ρωμ. 8/η’14) σε όλη την αλήθεια του Λόγου του Θεού (Ι-
ωάν. 16/ις’13, Ιωάν. 17/ιζ’17). Ο Ιησούς προειδοποίησε με σαφή-
νεια: «Δεν θα μπει μέσα στη βασιλεία των ουρανών καθένας που 
λέει σε μένα: Κύριε, Κύριε∙ αλλ’ αυτός που πράττει το θέλημα του 
Πατέρα μου, ο οποίος είναι στους ουρανούς. Πολλοί θα μου πουν 
κατά την ημέρα εκείνη: Κύριε, Κύριε, δεν προφητεύσαμε στο όνομά 
σου, και στο όνομά σου εκβάλαμε δαιμόνια, και στο όνομά σου 
κάναμε πολλά θαύματα; Και, τότε, θα ομολογήσω σ’ αυτούς, ότι: 
Ποτέ δεν σας γνώρισα∙ φεύγετε από μένα εσείς που εργάζεστε την 
ανομία» Ματθ. 7/ζ’21-23. Αυτό σημαίνει ότι το Άγιο Πνεύμα δεν 
οδηγεί ποτέ κανέναν μακριά από τον Λόγο του Θεού -τον οποίο το 
ίδιο το Άγιο Πνεύμα ενέπνευσε- αλλά μάλλον μας οδηγεί πάντα σε 
συμμόρφωση με αυτόν τον Λόγο.  
Το ίδιο Άγιο Πνεύμα που μας οδηγεί σε όλη την αλήθεια, μας δίνει 
επίσης τη δύναμη να οδηγούμε και άλλους σε αυτή τη θαυμάσια 
αλήθεια (Ματθ.28/κη’18-20, Πράξ. 1/α’8). Ενώ εκπληρώνουμε την 
ιερή αποστολή μας, έχουμε την ιδιαίτερη βοήθειά Του. Έτσι, πρωί-
πρωί, πρέπει να γονατίζουμε μπροστά στον Κύριο και να ανανεώ-
νουμε τους όρκους της αφιέρωσής μας σε Αυτόν. Αν το κάνουμε 
αυτό, Εκείνος θα μας χαρίσει την παρουσία του Πνεύματός Του, με 
την αναζωογονητική, αγιαστική Του δύναμη. 
Πρέπει, ωστόσο, να είμαστε ανοιχτοί στην καθοδήγησή Του κάνο-
ντας συνειδητές επιλογές, κάθε μέρα, να κάνουμε αυτό που ξέρου-
με ότι είναι σωστό και να αποφεύγουμε αυτό που ξέρουμε ότι είναι 
λάθος. Δηλαδή, μόνο επιδιώκοντας, με τη δύναμη που μας δίνει ο 
Θεός, να ζούμε όπως πρέπει, θα είμαστε ανοιχτοί στο να λάβουμε 
αυτή τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος στη ζωή μας, την οποία μας 
υπόσχεται ο Κύριος.  
ΣΚΕΨΗ: Γιατί είναι τόσο σημαντικό να προσευχόμαστε κάθε πρωί 
έτσι ώστε να είμαστε ανοιχτοί στην καθοδήγηση του Αγίου Πνεύμα-
τος στη ζωή μας;  
 

Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 
 

ΕΤΟΙΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΧΟΜΟ ΤΟΥ 
Ζούμε σε έναν ξέφρενο κόσμο με πάρα πολλές τεχνητές ανάγκες 
και εντυπωσιακούς περισπασμούς. Αν δεν είμαστε προσεκτικοί, 
αυτά μπορούν να μας πάρουν όλο το χρόνο και να διαστρεβλώ-
σουν τις προτεραιότητές μας. Αυτό δεν είναι απλώς άλλο ένα υπο-
προϊόν του παγκοσμιοποιημένου διαδικτυακού μας κόσμου- οι 
Χριστιανοί σε κάθε εποχή, στον ένα ή τον άλλο βαθμό, πρέπει να 
είναι σε επιφυλακή απέναντι στις προσπάθειες του Σατανά να τους 
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αποσπάσει την προσοχή από αυτά που πραγματικά έχουν σημα-
σία σε αυτή τη ζωή.  
Ποιος, αν δεν προσέξει, δεν κινδυνεύει να απομακρυνθεί από τον 
Κύριο και να ασχοληθεί με κοσμικά, σαρκικά πράγματα που τελικά 
δεν μπορούν να μας ικανοποιήσουν, αλλά να οδηγήσουν στην 
πνευματική μας καταστροφή;  
Διαβάστε Β’Πέτ. 3/γ’14 και  Α’Ιωάν. 3/γ’1-3. Ποια διαφορά βλέπετε 
ανάμεσα στην προετοιμασία μας για τη Δευτέρα Παρουσία και στο 
να είμαστε έτοιμοι για αυτό το ένδοξο γεγονός; 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 

Συχνά η έννοια της διαρκούς προετοιμασίας για τη Δευτέρα Πα-
ρουσία γίνεται δικαιολογία για αναβλητικότητα. Αυτή η αντίληψη 
μπορεί εύκολα να οδηγήσει κάποιον να χαλαρώσει όπως στην πε-
ρίπτωση του κακού δούλου: «Ο κύριός μου καθυστερεί νάρθει» 
Ματθ. 24/κδ’48.  
Διαβάστε Ψαλ. 95/ϟε’7-8, Εβρ. 3/γ’7, 8, 15, 4/δ’7. Τι μας λένε αυτά 
τα εδάφια για το να είμαστε έτοιμοι αυτή τη στιγμή; 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 

Από τη Βιβλική οπτική γωνία, ο χρόνος της σωτηρίας είναι πάντα 
σήμερα και ποτέ αύριο. Και ακόμη περισσότερο: αν δεν λάβει χώ-
ρα μια μεγάλη εμπειρία αλλαγής, θα συνεχίσουμε να είμαστε αυτό 
που είμαστε τώρα. Ο χρόνος από μόνος του δεν μας αλλάζει. Αν 
μη τι άλλο, αν κάποιος δεν αυξάνεται συνεχώς στη χάρη και δεν 
προχωράει μπροστά με πίστη, η τάση θα είναι να απομακρυνθεί, 
να σκληρύνει, να γίνει σκεπτικιστής, κυνικός, ακόμη και δύσπιστος.  
Από αυτή την άποψη μπορούμε να πούμε ότι κάθε μέρα της ζωής 
μας είναι η ζωή μας σε μικρογραφία. Έτσι, με τη χάρη του Θεού, 
θα πρέπει να σχεδιάζουμε το μέλλον, αλλά θα πρέπει να ζούμε 
κάθε μέρα έτοιμοι για την επιστροφή του Ιησού - ιδιαίτερα επειδή, 
δεδομένων των απρόβλεπτων γεγονότων αυτής της ζωής, η σημε-
ρινή μέρα θα μπορούσε να είναι η τελευταία μας.  
ΣΚΕΨΗ: Πώς μπορείτε να είστε έτοιμοι για την επιστροφή του Ιη-
σού αν έρθει σήμερα;  
 

Παρασκευή 16 Δεκεμβρίου            Δύση ηλίου: 17:07’ 
                                  

Περαιτέρω μελέτη: Διαβάστε Ε. Χουάιτ, Ζ.Υ. σελ. 214-234. 
 

«Η Μεγάλη Διαμάχη πλησιάζει στο τέλος της. Κάθε αναφορά για 
καταστροφές στη θάλασσα ή στην ξηρά είναι μια μαρτυρία για το 
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γεγονός ότι το τέλος όλων των πραγμάτων είναι κοντά. Οι πόλεμοι 
και οι φήμες πολέμων το δηλώνουν. Υπάρχει χριστιανός του οποί-
ου ο σφυγμός δεν χτυπάει επιταχυνόμενα καθώς αναμένει τα με-
γάλα γεγονότα που ανοίγονται μπροστά μας; Ο Κύριος έρχεται. 
Ακούμε τα βήματα του Θεού που πλησιάζει.» Ε. Χουάιτ, Maranatha, p.220. 

«Ζήστε τη ζωή της πίστης μέρα με τη μέρα. Μην αγχώνεστε και 
μην στενοχωριέστε για τον καιρό της θλίψης, ώστε να μην έχετε εκ 
των προτέρων τον καιρό της θλίψης. Μη σκέφτεστε συνεχώς: Φο-
βάμαι ότι δεν θα αντέξω στην ημέρα της μεγάλης δοκιμασίας. Πρέ-
πει να ζείτε για το παρόν, για αυτή τη μέρα μόνο. Το αύριο δεν εί-
ναι δικό σας. Σήμερα πρέπει να διατηρήσετε τη νίκη επί του εαυτού 
σας. Σήμερα πρέπει να ζήσετε μια ζωή προσευχής. Σήμερα πρέπει 
να δώσετε τον καλό αγώνα της πίστης. Σήμερα πρέπει να πιστεύε-
τε ότι ο Θεός σας ευλογεί. Και καθώς θα κερδίζετε τη νίκη επί του 
σκότους και της απιστίας, θα ανταποκρίνεστε στις απαιτήσεις του 
Διδασκάλου και θα γίνετε ευλογία για τους γύρω σας» Έ. Χουάιτ, “The 

Light of the world”, Signs of the Times, October 20, 1887. 

«Ο Κύριος έρχεται σύντομα και πρέπει να είμαστε έτοιμοι να Τον 
συναντήσουμε εν ειρήνη. Ας είμαστε αποφασισμένοι να κάνουμε 
ό,τι περνάει από το χέρι μας για να μεταδώσουμε φως στους γύρω 
μας. Δεν πρέπει να είμαστε θλιμμένοι, αλλά χαρούμενοι, και πρέπει 
να έχουμε τον Κύριο Ιησού πάντα μπροστά μας… Πρέπει να είμα-
στε έτοιμοι και να περιμένουμε τον ερχομό Του. Ω, πόσο ένδοξο θα 
είναι να Τον δούμε και να μας καλωσορίσει ως λυτρωμένους Του! 
Περιμέναμε πολύ καιρό, αλλά η πίστη μας δεν πρέπει να γίνει αδύ-
ναμη. Αν μπορούμε μόνο να δούμε τον Βασιλιά στην ομορφιά Του, 
θα είμαστε για πάντα ευλογημένοι. Αισθάνομαι σαν να πρέπει να 
φωνάξω δυνατά: Επιστροφή στο σπίτι. Πλησιάζει η ώρα που ο Χρι-
στός θα έρθει με δύναμη και μεγάλη δόξα, για να πάρει τους λυ-
τρωμένους Του στην αιώνια πατρίδα τους» Ε.Χουάιτ, Heaven, pp.165,166 

Ερωτήσεις για συζήτηση:  
1.  Πώς μπορεί η έννοια του ατόμου - σώμα, ψυχή και πνεύμα ως 
αδιαίρετο σύνολο- να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε καλύτερα το 
ευρύτερο πεδίο δράσης της θρησκείας και τη σημασία του προσω-
πικού μας τρόπου ζωής;  
2. Όλες οι αληθινές αναζωπυρώσεις και μεταρρυθμίσεις είναι Θε-
οκεντρικές (με επίκεντρο τον Θεό) και ποτέ ανθρωποκεντρικές (με 
επίκεντρο την ανθρώπινη συμπεριφορά). Πώς η παραβολή του 
Φαρισαίου και του Τελώνη (Λουκ. 18/ιη’9-14) απεικονίζει αυτή την 
αρχή;  
3. Ξαναδείτε την τελευταία ερώτηση της Πέμπτης. Πώς μπορείτε 
να ξέρετε αν είστε έτοιμοι και πώς μπορείτε να έχετε τη βεβαιότητα 
χωρίς να είστε αλαζόνες;  
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17 Δεκεμβρίου - 23 Δεκεμβρίου                  Σάββατο απόγευμα 
 

13.  Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ 

 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Επειδή, πρέπει όλοι να εμφανιστούμε μπρο-
στά στο βήμα του Χριστού, ώστε κάθε ένας να ανταμειφθεί σύμ-
φωνα με εκείνα που έπραξε διαμέσου του σώματος, είτε αγαθό είτε 
κακό» Β’ Κορινθίους 5/ε’10 
 

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Ματθ. 25/κε’31-
46, Δαν. 7/ζ’9-14, Α’Κορ. 6/ς’2-3, Β’Πετρ. 2/β’4-6, Μαλ. 4/δ’1, Α-
ποκ. 21/κα’8.  
 

Κάτι για το οποίο η Αγία Γραφή είναι απόλυτα σαφής, είναι το γε-
γονός της κρίσης. Ο Θεός θα κρίνει τον κόσμο. Είναι πολυάριθμα 
τα κείμενα, τόσο στην Παλαιά όσο και στην Καινή Διαθήκη, και χω-
ρίς ασάφειες. Η δικαιοσύνη που τόσο λείπει τώρα, θα έρθει μια 
μέρα που θα αποδοθεί.  
Η Αγία Γραφή λέει ότι ο Θεός έχει τέλεια γνώση (Ιώβ 37/λζ’16) και 
γνωρίζει τα πάντα (Α’ Ιωάν. 3/γ’20), συμπεριλαμβανομένων και 
των πιο κρυφών προθέσεών μας (Εκκ. 12ιβ’14, Ιερ.17/ιζ’10). Μπο-
ρούμε να κρυφτούμε από όλους και από όλα, αλλά τίποτα δεν είναι 
κρυφό από τον Θεό.  
Αυτή η πραγματικότητα σημαίνει ότι δεν χρειάζεται η κρίση για να 
μάθει ο Θεός τη ζωή του κάθε ατόμου. Οι κρίσεις του Θεού είναι, 
πράγματι, μια θεϊκή διευκόλυνση που πραγματοποιείται για χάρη 
των πλασμάτων Του, τόσο στον ουρανό όσο και στη γη. Αυτή η 
διαδικασία έχει κοσμοϊστορικό χαρακτήρα, επειδή ο Εωσφόρος 
ξεκίνησε την εξέγερσή του στον ουρανό και στη συνέχεια την εξά-
πλωσε σε αυτόν τον κόσμο (Αποκ. 12/ιβ’7-9).  
Κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας θα εξετάσουμε τη διαδικα-
σία της κρίσης των εσχάτων ημερών με τις τρεις κύριες φάσεις της: 
την κρίση πριν από τη Δεύτερη Έλευση, τη χιλιετή κρίση και την 
εκτελεστική κρίση. Η όλη διαδικασία ολοκληρώνεται με τη δικαίωση 
των δικαίων και τον δεύτερο θάνατο των ασεβών.  
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Κυριακή 18 Δεκεμβρίου 
 

Η ΤΕΛΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 
Για πολλούς, η ιδέα της κρίσης σημαίνει καταδίκη. Και παρότι αυτό 
είναι μέρος της διαδικασίας, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η κρίση πε-
ριλαμβάνει επίσης τη δικαίωση των δικαίων. Για την ακρίβεια, το 
βιβλίο του Δανιήλ αναφέρεται σε μια κρίση του έσχατου καιρού υ-
πέρ των αγίων του Υψίστου (Δαν. 7/ζ’22). Η κρίση του Θεού περι-
λαμβάνει δύο γεγονότα - μια αρχή που συναντάται σε αυτό το εδά-
φιο της Παλαιάς Διαθήκης: «τότε, εσύ εισάκουσε από τον ουρανό, 
και ενέργησε, και κρίνε τους δούλους σου, καταδικάζοντας μεν τον 
άνομο, ώστε να στρέψεις την πράξη του ενάντια στο κεφάλι του, 
και δικαιώνοντας τον δίκαιο, ώστε να αποδώσεις σ’ αυτόν σύμφω-
να με τη δικαιοσύνη του» Α’Βασ. 8/η’32.  
Διαβάστε τα εδάφια Ματθ. 25/κε’31-46 και Ιωάν. 5/ε’21-29. Πώς ο 
Χριστός επισήμανε τις έννοιες τόσο της καταδίκης όσο και της δι-
καίωσης στην τελική κρίση; 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 

Μερικοί ισχυρίζονται ότι οι εκφράσεις «δεν κρίνεται» (Ιωάν. 3/γ’18) 
και «σε κρίση δεν έρχεται» (Ιωάν. 5/ε’24) σημαίνουν ότι όσοι είναι 
εν Χριστώ δεν κρίνονται καθόλου. Όμως, αυτές οι εκφράσεις υπο-
νοούν ότι οι πιστοί δεν καταδικάζονται στην κρίση. Ως εκ τούτου, τα 
εδάφια θα πρέπει να κατανοηθούν ως δεν καταδικάζεται και δεν θα 
καταδικαστεί, αντίστοιχα. 
Εν ολίγοις, η κατάληξή μας καθορίζεται στην παρούσα ζωή μας. 
Όσοι είναι εν Χριστώ έχουν ήδη εξασφαλίσει τη δικαίωσή τους στην 
κρίση, ενώ όσοι δεν είναι εν Χριστώ παραμένουν υπό καταδίκη. 
Περιγράφοντας την κρίση (Ματθ. 25/κε’31-46), ο Χριστός ανέφερε 
την παρουσία όχι μόνο των εριφίων (ασεβών), αλλά και των προ-
βάτων (δικαίων). Και ο απ. Παύλος δήλωσε ρητά: «Επειδή, πρέπει 
όλοι να εμφανιστούμε μπροστά στο βήμα τού Χριστού, ώστε κάθε 
ένας να ανταμειφθεί σύμφωνα με εκείνα που έπραξε διαμέσου του 
σώματος, είτε αγαθό είτε κακό» Β’ Κορ. 5/ε’10.  
Καθώς αναλογιζόμαστε την κρίση, θα πρέπει να έχουμε κατά νου 
ότι σωζόμαστε με χάρη (Ησ. 55/νε’1, Εφεσ. 2/β’8-10), δικαιωνόμα-
στε με πίστη (Γεν. 15/ιε’6, Ρωμ. 5/ε’1) και κρινόμαστε με έργα (Εκκ. 
12/ιβ’14, Ματθ. 25/κε’31-46, Αποκ. 20/κ’11-13). Η βάση της διαδι-
κασίας της κρίσης είναι ο ηθικός νόμος του Θεού, όπως συνοψίζε-
ται στις Δέκα Εντολές (Εκκ. 12/ιβ’13-14, Ιάκ. 1/α’25, 2/β’8-17). Τα 
έργα μας είναι οι εξωτερικές αποδείξεις της γνησιότητας της σωτή-
ριας εμπειρίας μας και, κατά συνέπεια, τα στοιχεία που θα αξιολο-
γηθούν κατά τη διάρκεια της κρίσης.  
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Θυμηθείτε: δεν υπάρχει αυθαίρετη απόφαση του Θεού που να ε-
κλέγει κάποιους να σωθούν και άλλους να χαθούν. Ο καθένας είναι 
ηθικά υπεύθυνος για την κατάληξή του. 
Τελικά, η κρίση δεν είναι η στιγμή που ο Θεός αποφασίζει να μας 
αποδεχτεί ή να μας απορρίψει αλλά η στιγμή που ο Θεός οριστι-
κοποιεί την επιλογή μας  αν Τον έχουμε αποδεχτεί ή όχι - μια επι-
λογή που γίνεται φανερή από τα έργα μας. 
 
Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου 
 

Η ΚΡΙΣΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ 
Η έννοια της κρίσης πριν από την επιστροφή του Χριστού συνα-
ντάται σε πολλά σημεία της Αγίας Γραφής.  
Διαβάστε  Δαν. 7/ζ’9-14, Ματθ. 22/κβ’1-14, Αποκ. 11/ια’1, 18-19, 
14/ιδ’6-7. Πώς αυτές οι περικοπές ρίχνουν φως στην ιδέα μιας 
προγενέστερης διερευνητικής κρίσης στο ουράνιο δικαστήριο; Ποια 
είναι η σημασία μιας τέτοιας κρίσης; 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 

Η έννοια της προγενέστερης διερευνητικής κρίσης του λαού του 
Θεού βασίζεται σε τρεις βασικές Βιβλικές διδασκαλίες.  
Η πρώτη είναι η αντίληψη ότι όλοι οι νεκροί - δίκαιοι ή άδικοι - πα-
ραμένουν αναίσθητοι στους τάφους τους μέχρι την τελική ανάστα-
ση (Ιωάν.  5/ε’25-29).  
Η δεύτερη είναι η ύπαρξη μιας παγκόσμιας κρίσης όλων των αν-
θρώπων (Β’Κορ.5/ε’10, Αποκ. 20/κ’11-13). 
Η τρίτη είναι το γεγονός ότι η πρώτη ανάσταση θα είναι η ευλογη-
μένη ανταμοιβή για τους δίκαιους, ενώ η δεύτερη ανάσταση θα εί-
ναι ο αιώνιος θάνατος για τους ασεβείς (Ιωάν. 5/ε’28-29, Αποκ. 
20/κ’4-6, 12-15).  
Αυτό σημαίνει ότι αν όλοι οι άνθρωποι θα κριθούν, θα πρέπει να 
κριθούν πριν από τις αντίστοιχες αναστάσεις τους, διότι σε αυτές 
τις αναστάσεις θα λάβουν τις τελικές τους ανταμοιβές.  
Το βιβλίο του Δανιήλ μάς βοηθά να κατανοήσουμε τόσο τον χρόνο 
όσο και τη φύση αυτής της κρίσης πριν την έλευση. Στο τέλος των 
2.300 συμβολικών ημερών -το 1844- το ουράνιο Αγιαστήριο θα 
καθαριζόταν (Δαν. 8/η’14, συγκρίνετε με Εβρ. 9/θ’23) και θα άρχιζε 
η προ της έλευσης διερευνητική κρίση (Δαν. 7/ζ’9-14), δύο διαφο-
ρετικοί τρόποι έκφρασης του ίδιου γεγονότος. Και η κρίση είναι υ-
πέρ των αγίων του Υψίστου (Δαν. 7/ζ’22). Δηλαδή, πρόκειται για 
καλά νέα για τον λαό του Θεού.  
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Στο Ματθ. 22/κβ’1-14, ο Ιησούς μίλησε για μια έρευνα σχετικά με 
τους καλεσμένους του γάμου πριν από την έναρξη της γαμήλιας 
γιορτής. 
Επιπλέον, στην Αποκάλυψη, η διερευνητική κρίση πριν από την 
έλευση Του αναφέρεται στο έργο της μέτρησης εκείνων που προ-
σκυνούν στο ναό του Θεού (Αποκ. 11/ια’1) και στην ανακοίνωση 
ότι ήρθε η ώρα της κρίσης Του (Αποκ. 14/ιδ’6-7,  συγκρίνετε με 
Αποκ. 14/ιδ’14-16).  
ΣΚΕΨΗ: Πώς θα πρέπει η γνώση μας για την κρίση στον ουρανό 
να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο ζούμε εδώ στη γη;  
 
Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 
 

Η ΧΙΛΙΕΤΗΣ ΚΡΙΣΗ 
Η Αγία Γραφή μάς λέει ότι κατά τη Δευτέρα Παρουσία 1ον) τόσο οι 
ζωντανοί άγιοι όσο και οι αναστημένοι άγιοι θα συναντήσουν τον 
Κύριο στον αέρα (Α’Θεσ. 4/δ’16-17), 2ον) όλοι οι άγιοι θα μεταφερ-
θούν στον ουρανό για να μείνουν σε  κατοικίες που έχει ετοιμάσει 
για αυτούς (Ιωάν. 14/ιδ’1-3), και 3ον)μόνο στο τέλος της χιλιετίας η 
Νέα Ιερουσαλήμ θα κατέβει σε αυτή τη γη και θα γίνει η αιώνια κα-
τοικία των αγίων (Αποκ. 21/κα’1-3, 9-11). Έτσι, κατά τη διάρκεια 
της χιλιετίας, ενώ αυτή η γη παραμένει ερημωμένη, οι άγιοι θα βα-
σιλεύουν με τον Χριστό στον ουρανό (Ιερ. 4/δ’23, Αποκ. 20/κ’4).  
Διαβάστε Α’Κορ. 6/ς’2-3 και Αποκ. 20/κ’4-6, 11-13. Γιατί οι άγιοι 
πρέπει να συμμετάσχουν στη χιλιετή κρίση; 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 

Όλη η διαδικασία της κρίσης έχει σκοπό ●να δικαιώσει τον χαρα-
κτήρα του Θεού απέναντι στις κατηγορίες του Σατανά ότι ο Θεός 
είναι άδικος στον τρόπο με τον οποίο μεταχειρίζεται τα πλάσματά 
Του, ●να επιβεβαιώσει την αμεροληψία στην ανταμοιβή των δικαί-
ων, ●να αποδείξει τη δικαιοσύνη για τις  τιμωρίες των ασεβών και 
●να διαλύσει όλες τις αμφιβολίες που θα μπορούσαν να οδηγή-
σουν σε μια νέα εξέγερση στο σύμπαν. Στην προκαταρκτική διε-
ρευνητική κρίση των δικαίων συμμετέχουν μόνο οι ουράνιες στρα-
τιές (Δαν. 7/ζ’9-10). Όμως κατά τη διάρκεια της χιλιετούς κρίσης 
των ασεβών και των έκπτωτων αγγέλων, θα συμμετέχουν και οι 
ίδιοι οι άγιοι (Α’Κορ. 6/ς’3, Ιούδα 6, Αποκ. 20/κ’4-6).  
Η προκαταρκτική διερευνητική κρίση άρχισε το 1844, όταν «τέθηκαν 
οι θρόνοι… το κριτήριο κάθισε, και τα βιβλία ανοίχτηκαν» Δαν. 
7/ζ’9-10. Η χιλιετής κρίση, ωστόσο, θα ξεκινήσει αφού οι άγιοι με-
ταφερθούν στον ουρανό και καθίσουν σε θρόνους και η κρίση ανα-
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τεθεί σε αυτούς. Τότε, για άλλη μια φορά, ανοίγονται τα ουράνια 
βιβλία και οι νεκροί κρίνονται σύμφωνα με τα έργα τους, σύμφωνα 
με όσα είναι γραμμένα στα βιβλία (Αποκ. 20/κ’4, 12). Αυτή η διαδι-
κασία παρέχει στους αγίους την ευκαιρία να αξιολογήσουν τα ου-
ράνια βιβλία και να δουν τη δίκαιη μεταχείριση του Θεού σε όλες τις 
περιπτώσεις. Όχι μόνο αποδίδει σε όλους τους ανθρώπους σύμ-
φωνα με αυτό που τους αξίζει βάση των δικών τους αποφάσεων, 
αλλά τους εξηγεί επίσης γιατί το κάνει.  
ΣΚΕΨΗ: Τι μας διδάσκει για τον χαρακτήρα του Θεού το γεγονός 
ότι πριν αναστηθεί κάποιος που δεν σώθηκε για να αντιμετωπίσει 
τον δεύτερο θάνατο, οι σωσμένοι θα συμμετάσχουν στη διαδικασία 
της κρίσης και κανείς δεν θα τιμωρηθεί μέχρι και οι άγιοι να δουν τη 
δικαιοσύνη και την αμεροληψία του Θεού;  
 

Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου 
 

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 
Κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα υπήρχε μια έντονη τάση να πα-
ρουσιάζεται ο Θεός ως ένας αυστηρός, τιμωρός δικαστής. Σήμερα 
η τάση είναι να Τον περιγράφουμε ως έναν στοργικό, ανεκτικό Πα-
τέρα που δεν τιμωρεί ποτέ τα παιδιά Του. Ωστόσο, η αγάπη χωρίς 
δικαιοσύνη θα μετατραπεί σε χάος και ανομία, και η δικαιοσύνη 
χωρίς αγάπη θα γίνει καταπίεση και υποταγή. Η διαδικασία της 
κρίσης του Θεού είναι ένα τέλειο μείγμα δικαιοσύνης και ελέους, τα 
οποία απορρέουν και τα δύο από την άνευ όρων αγάπη Του. 
Η εκτελεστική κρίση είναι η τελική και μη αναστρέψιμη τιμωρητική 
παρέμβαση του Θεού στην ανθρώπινη ιστορία. Περιορισμένες τι-
μωρητικές κρίσεις συνέβησαν, για παράδειγμα, στην εκδίωξη του 
Σατανά και των επαναστατημένων αγγέλων του από τον ουρανό 
(Αποκ. 12/ιβ’7-12), στην εκδίωξη του Αδάμ και της Εύας από τον 
κήπο της Εδέμ (Γέν. 3/γ’), στον κατακλυσμό (Γέν. 6/ς’-8/η’), στην 
καταστροφή των Σοδόμων και των Γομόρρων (Γέν. 19/ιθ’, Ιούδα 
7), στον θάνατο των πρωτότοκων στην Αίγυπτο (Έξ. 11/ια’-12/ιβ’) 
και στον θάνατο του Ανανία και της Σαπφείρας (Πράξ. 5/ε’1-11). 
Έτσι, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι θα υπάρξει εκτελεστική 
κρίση των ασεβών και στο τέλος της ανθρώπινης ιστορίας. 
Διαβάστε Β’ Πέτ. 2/β’4- 6, 3/γ’10-13. Πώς μας βοηθούν αυτά τα 
εδάφια να κατανοήσουμε τη φύση της τελικής εκτελεστικής κρίσης; 
Πώς υποδηλώνουν την ιδέα της ολοκλήρωσης της κρίσης σε αντί-
θεση με τη συνέχισή της για πάντα, γεγονός που θα σήμαινε δια-
στρέβλωση της δικαιοσύνης και όχι έκφρασή της; 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 



111 

 

«Η καλοσύνη του Θεού και η μακροθυμία Του, η υπομονή και το 
έλεός Του που ασκείται στους υπηκόους Του, δεν θα Τον εμποδί-
σουν να τιμωρήσει τον αμαρτωλό που αρνήθηκε να είναι υπάκουος 
στις απαιτήσεις Του. Δεν πρέπει ο άνθρωπος, ο οποίος υπήρξε 
αμαρτωλός  ενάντια στον αμετάβλητο ιερό νόμο του Θεού και που 
συγχωρέθηκε μόνο μέσω της μεγάλης θυσίας που έκανε ο Θεός 
δίνοντας τον Υιό Του να πεθάνει για τους ενόχους, να προστάζει 
τον Θεό.» Ε. Χουάιτ,  Manuscript Releases, vol. 12, p. 208. 

Όλα όσα θα μπορούσε να κάνει ο Θεός για να σώσει την ανθρω-
πότητα από την αιώνια απώλεια τα έπραξε, ακόμη και με μεγάλο 
κόστος για τον Ίδιο. Εκείνοι που χάθηκαν έκαναν τελικά επιλογές 
που τους οδήγησαν σε αυτό το ατυχές τέλος. Η ιδέα ότι η κρίση του 
Θεού για αυτούς που δεν σώθηκαν, ακόμη και ο αφανισνμός τους 
(σε αντίθεση με το αιώνιο μαρτύριο), αντιβαίνει στον χαρακτήρα 
ενός στοργικού Θεού, είναι απλώς λανθασμένη. Είναι η αγάπη του 
Θεού, και μόνο η αγάπη Του, που απαιτεί και δικαιοσύνη.  
ΣΚΕΨΗ: Τι μας διδάσκει ο ίδιος ο Σταυρός σχετικά με το τι ήταν 
πρόθυμος να κάνει ο Θεός για να σώσει όλους όσους θα μπορού-
σαν να σωθούν;  
 
Πέμπτη 22 Δεκεμβρίου 
 

Ο ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ 
Ο Θεός οδηγεί την ιστορία της ανθρωπότητας στο τέλος της. Στο 
τέλος της χιλιετίας όλοι οι ασεβείς νεκροί ανασταίνονται για να λά-
βουν την τελική τιμωρία τους (Αποκ. 20/κ’5, 11-15). Τότε, όταν ο-
λοκληρωθεί όλη η διαδικασία της κρίσης και δεν μπορεί να προ-
στεθεί τίποτε άλλο, οι ασεβείς θα αναγνωρίσουν τη δικαιοσύνη του 
Θεού. «Εν όψη όλων των δεδομένων της μεγάλης διαμάχης, σύσ-
σωμη η οικουμένη – νομοταγείς και ανυπότακτοι, χωρίς καμία ε-
ξαίρεση – ομόφωνα ομολογούν: “Δίκαιαι και αληθιναί αι οδοί Σοι, 
Βασιλεύ των αγίων.”» Και ο ίδιος ο Σατανάς «υποκλίνεται… και 
ομολογεί ότι η τιμωρία που του επιβάλλεται είναι δίκαια.» Ε. Χουάιτ, 

Τ.Π.Σ. σελ. 800, 799. 

Διαβάστε Μαλ. 4/δ’1, Αποκ. 20/κ’14-15 και 21/κα’8. Πόσο κατα-
στρεπτική θα είναι η λίμνη της φωτιάς και ο δεύτερος θάνατος; 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 

Η τελική καταστροφή του Σατανά, των αγγέλων του και όλων των 
ασεβών, θα καθαρίσει το σύμπαν από την αμαρτία και τις συνέ-
πειές της. Και όμως, ακόμη και η τελική καταστροφή των ασεβών 
είναι μια πράξη αγάπης του Θεού, όχι μόνο για τους αγίους αλλά 
και για τους ίδιους τους ασεβείς. Θα προτιμούσαν να πεθάνουν 
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παρά να ζήσουν μπροστά στον Θεό, ο Οποίος «είναι φωτιά που 
κατατρώει την αμαρτία» Εβρ. 12/ιβ’29.  
«Θα λαχταρούσαν να απομακρυνθούν από τον άγιο εκείνο τόπο. 
Θα δέχονταν ευχαρίστως την καταστροφή για να μπορέσουν να 
κρυφθούν από το πρόσωπο Εκείνου ο Οποίος πέθανε για να τους 
απολυτρώσει. Η μοίρα των ασεβών καθορίζεται κατόπιν της ίδιας 
τους της εκλογής. Ο αποκλεισμός τους από τον ουρανό είναι εθε-
λοντικός από μέρους τους και θεωρείται δίκαιος και ελεητικός από 
μέρους του Θεού» Ε. Χουάιτ, Τ.Π.Σ. σελ. 648. 

Έτσι, η τελική εξάληψη της αμαρτίας και των αμαρτωλών -σε αντί-
θεση με την αντι-Βιβλική θεωρία των αιώνιων βασάνων τους στην 
κόλαση- παρέχει μια δίκαιη και ανάλογη τιμωρία για ό,τι κακό είχαν 
διαπράξει αυτοί οι άνθρωποι. Επιβεβαιώνει επίσης ότι η αμαρτία 
είχε αρχή και θα έχει τέλος. Τότε ολόκληρο το σύμπαν θα επιστρέ-
ψει στην αρχική του τελειότητα, όπως υπήρχε προτού εμφανιστούν 
μυστηριωδώς και χωρίς καμία αιτιολογία η αμαρτία, το κακό και η 
ανυπακοή.  
Δοξάστε τον Κύριο για το ότι Αυτός, ως «ο δίκαιος Κριτής» μας 
(Β’Τιμ. 4/δ’8), θα λάβει τη δίκαιη απόφαση για τη χορήγηση αθα-
νασίας στους δίκαιους και αιώνιας καταστροφής στους ασεβείς.  
ΣΚΕΨΗ: Ποιο είναι το λάθος στην ιδέα ότι ο Θεός σώζει τους πά-
ντες στο τέλος; Γιατί είναι τόσο κακή ιδέα; 
 
Παρασκευή 23 Δεκεμβρίου            Δύση ηλίου: 17:10’ 
 
Περαιτέρω μελέτη: Διαβάστε Ε. Χουάιτ, Λ.Ζ. σελ. 241-250, Τ.Π.Σ. 
σελ. 779-788, 789-803. 
  
«Στην τελική κρίση, κάθε χαμένη ψυχή θα καταλάβει τους λόγους 
που την ώθησαν να απορρίψει την αλήθεια. Θα προβληθεί ο σταυ-
ρός, και τον πραγματικό του χαρακτήρα θα τον κατανοήσει κάθε 
διάνοια, ακόμη και όσοι σήμερα είναι τυφλωμένοι από την αμαρτία. 
Στη θέα του Γολγοθά με το μυστηριακό Θύμα, οι αμαρτωλοί θα 
καταδικασθούν. Κάθε αστήρικτη δικαιολογία θα εξαφανισθεί. Η αν-
θρώπινη αποστασία θα παρουσιασθεί με τον αποτρόπαιο χαρα-
κτήρα της. Οι άνθρωποι θα δουν ποια ήταν η εκλογή τους. Κάθε 
απορία για την αλήθεια και την πλάνη στη μακρόχρονη διαμάχη θα 
διασαφηνισθεί. Στο δικαστήριο του σύμπαντος ο Θεός θα ανακη-
ρυχθεί αθώος από την κατηγορία για την ύπαρξη και τη συνέχιση 
του κακού. Θα αποδειχθεί ότι τα θεία διατάγματα δεν είναι συνεργοί 
της αμαρτίας. Δεν υπήρχε σφάλμα στην κυβέρνηση του Θεού, ούτε   
αιτία για δυσαρέσκεια. Όταν τα απόκρυφα όλων των καρδιών απο-
καλυφθούν, πιστοί και παραβάτες θα διακηρύξουν ομόφωνα: “Δί-
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καιαι και αληθιναί αι οδοί σου, Βασιλεύ των αγίων. Τις δεν θέλει σε 
φοβηθή, Κύριε, και δοξάσει το όνομά σου; … Διότι αι κρίσεις σου 
εφανερώθησαν.” Αποκ. 15/ιε’ 3,4.» Έ. Χουάιτ, Ζ.Χ. σελ. 33,34 

 

Ερωτήσεις για συζήτηση:  
1. «Αν προσκολλάστε στον εαυτό σας, αρνούμενοι να παραδώσε-
τε τη θέλησή σας στον Θεό, επιλέγετε τον θάνατο. Για την αμαρτία, 
όπου κι αν βρίσκεται, ο Θεός είναι φωτιά που κατατρώει. Αν επιλέ-
γετε την αμαρτία και αρνείστε να διαχωριστείτε από αυτήν, η πα-
ρουσία του Θεού, που κατατρώει την αμαρτία, πρέπει να σας ανα-
λώσει.» Ε. Χουάιτ, Thoughts From the Mount of Blessing, p.62.  Πώς μας βοηθά 
αυτό το απόσπασμα να κατανοήσουμε τη φύση της Εκτελεστικής 
Κρίσης;  
2. Σταθείτε στην ιδέα ότι κανένας από τους μη σωσμένους δεν θα 
αντιμετωπίσει την τελική κρίση μέχρις ότου οι λυτρωμένοι συμμε-
τάσχουν στη διαδικασία της. Και πάλι, τι μας διδάσκει αυτό για την 
ειλικρίνεια και τη διαφάνεια του Θεού; Για ένα σύμπαν στο οποίο 
βασιλεύει η αγάπη, γιατί αυτή η διαφάνεια είναι τόσο σημαντική;  
3. Πώς θα παρηγορήσει τους αγίους η συμμετοχή τους στη χιλιετή 
κρίση όσον αφορά τα αγαπημένα τους πρόσωπα που δεν θα σω-
θούν; 
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24 Δεκεμβρίου - 30 Δεκεμβρίου                  Σάββατο απόγευμα 
 

14.  ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ 

 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Κι αυτός που κάθεται επάνω στον θρόνο 
είπε: Δέστε, κάνω καινούργια τα πάντα. Και μου λέει: Γράψε∙ επει-
δή, αυτά τα λόγια είναι αληθινά και πιστά» Αποκάλυψη 21/κα’5. 
 

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Β’ Πέτ. 3/γ’13, 
Αποκ. 21/κα’3, 22, Α’ Ιωάν. 3/γ’2-3, Α’ Πέτ. 1/α’22, Ησ. 25/κε’8, 
Αποκ. 22/κβ’3-5. 
 

Η Αγία Γραφή μάς δίνει αυτή την ελπίδα: «Όμως, σύμφωνα με την 
υπόσχεσή του, καινούργιους ουρανούς και καινούργια γη προσμέ-
νουμε, στους οποίους δικαιοσύνη κατοικεί» Β’Πέτ. 3/γ’13. Για κά-
ποιους, ωστόσο, η υπόσχεση για έναν καινούργιο  ουρανό και μια 
καινούργια γη (Αποκ. 21/κα’1) μοιάζει με φαντασία - ιστορίες που 
αφηγούνται εκείνοι που έχουν εξουσία, οι οποίοι χρησιμοποιούν 
την ελπίδα της μεταθανάτιας ζωής για να κρατήσουν τις μάζες σε 
τάξη. Η ιδέα είναι η εξής: «Αν και προς το παρόν περνάτε δύσκο-
λα, μια μέρα θα έχετε την ανταμοιβή σας στον ουρανό», ή κάτι πα-
ρόμοιο.  
Και παρότι κάποιοι έχουν χρησιμοποιήσει με αυτόν τον τρόπο τη 
μελλοντική ελπίδα που παρουσιάζεται στην Αγία Γραφή, η κατά-
χρησή τους δεν αλλάζει την αλήθεια των υποσχέσεων που έχουμε 
σχετικά με τους νέους ουρανούς και τη νέα γη. 
Στις έσχατες ημέρες, οι χλευαστές θα γελοιοποιήσουν την ευλογη-
μένη ελπίδα μας (Β’ Πέτ. 3/γ’3-7). Ωστόσο, ο χλευασμός τους θα 
μπορούσε να θεωρηθεί ως η μεγαλύτερη απόδειξη ότι αυτά που 
λέει η Αγία Γραφή είναι αληθινά, επειδή ακριβώς χλευάζουν όπως 
είχε προβλέψει η Αγία Γραφή ότι θα έκαναν. 
Κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας θα αναλογιστούμε την έν-
δοξη υπόσχεση ενός νέου ουρανού και μιας νέας γης, συμπερι-
λαμβανομένου του ουράνιου ναού, της παρουσίας του Θεού, του 
τέλους του θανάτου και των δακρύων – και εντέλει του τελικού 
θριάμβου της αγάπης του Θεού. 
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Κυριακή 25 Δεκεμβρίου 
 

ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΓΗ 
Για ορισμένους οπαδούς της ελληνικής φιλοσοφίας, η ιδέα ότι κάτι 
είναι φυσικό σημαίνει ότι είναι κακό. Γι’ αυτόν τον λόγο, για αυτούς 
είναι αδιανόητο να σκεφτούν έναν πραγματικό παράδεισο με 
πραγματικούς ανθρώπους στο μέλλον. Σύμφωνα με αυτή τη σκέ-
ψη, για να είναι παράδεισος και να είναι καλός, πρέπει να είναι μια 
καθαρά πνευματική κατάσταση, απαλλαγμένη από τα ελαττώματα 
που υπάρχουν στον εδώ φυσικό κόσμο. Ισχυρίζονται ότι αν κάτι 
είναι υλικό, δεν μπορεί να είναι πνευματικό∙ και αν κάτι είναι πνευ-
ματικό, δεν μπορεί να είναι υλικό. Αντίθετα, η Αγία Γραφή  μιλάει 
για τον παράδεισο με συγκεκριμένους όρους, αλλά χωρίς τους πε-
ριορισμούς που επιβάλλει η παρουσία της αμαρτίας. 
Διαβάστε Ησ. 65/ξε’17-25, Ησ. 66/ξε’22-23, Β’Πέτ. 3/γ’13 και Αποκ. 
21/κα’1- 5. Ποιο είναι το τελικό μήνυμα αυτών των εδαφίων; 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 

Το βιβλίο του Ησαΐα παρέχει ενδιαφέρουσες αναλαμπές για το πώς 
θα ήταν η γη αν το Ισραήλ ως έθνος είχε παραμείνει πιστό στη δια-
θήκη του με τον Θεό (Ησ. 65/ξε’17-25, Ησ. 66/ξς’22-23, συγκρίνετε 
με Δευτ. 28/κη’). Ολόκληρο το περιβάλλον με τις διάφορες εκφρά-
σεις της ζωής θα είχε αναπτυχθεί όλο και περισσότερο προς το 
αρχικό σχέδιο του Θεού, δηλαδή πριν από την είσοδο της αμαρτί-
ας.  
Ωστόσο, το σχέδιο αυτό δεν υλοποιήθηκε όπως αναμενόταν. Τότε 
δημιουργήθηκε ένα νέο σχέδιο, όπως και με την εκκλησία, η οποία 
αποτελούνταν από Ιουδαίους και εθνικούς από όλα τα έθνη (Ματθ. 
28/κη’18-20, Α’Πέτ. 2/β’9). Επομένως, οι προφητείες του Ησαΐα 
πρέπει να ξαναδιαβαστούν από την οπτική γωνία της εκκλησίας 
(Β’Πέτ. 3/γ’13, Αποκ. 21/κα’1-5).  
«Στη Βίβλο η κληρονομιά των λυτρωμένων ονομάζεται πατρίδα 
(Εβρ.11/ια’14-16). Εκεί ο ουράνιος Ποιμένας οδηγεί το ποίμνιό Του 
σε ζωντανές πηγές υδάτων. Εκεί το δέντρο της ζωής καρποφορεί 
κάθε μήνα και τα φύλλα του προορίζονται για τη χρήση των εθνών. 
Εκεί υπάρχουν αστείρευτα ποτάμια, καθαρά σαν το κρύσταλλο, και 
στην ακροποταμιά δέντρα κυματίζοντας στην αύρα σκιάζουν τα 
μονοπάτια από όπου διαβαίνουν οι λυτρωμένοι του Κυρίου. Εκεί οι 
απλόχωρες πεδιάδες διαμορφώνονται σε γοητευτικούς λόφους και 
τα βουνά του Θεού υψώνουν τις μεγαλοπρεπές κορυφές τους. Σ’ 
αυτό το ειδυλλιακό περιβάλλον, ο λαός του Θεού, εξόριστος και 
περιπλανώμενος τόσα χρόνια, θα βρει τελικά κατοικία.» Έ. Χουάιτ, 

Τ.Π.Σ. σελ. 804,805. 
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ΣΚΕΨΗ: Πολλοί κοσμικοί συγγραφείς, χωρίς την ελπίδα της αιω-
νιότητας, όπως παρουσιάζεται στην Αγία Γραφή, έχουν θρηνήσει 
για το ανούσιο της ανθρώπινης ύπαρξης. Αν και κάνουν λάθος για 
το μέλλον, γιατί είναι δύσκολο να διαφωνήσουμε με την άποψή 
τους για το ανούσιο της ζωής χωρίς μελλοντική ελπίδα;  
 

Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου 
 

ΣΤΟΝ ΝΑΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 
Μερικοί άνθρωποι μιλούν για τον ίδιο τον ουρανό ως το Αγιαστήριο  
του Θεού. Όμως η Αποκάλυψη αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο 
Αγιαστήριο/Ναό μέσα στη Νέα Ιερουσαλήμ, όπου βρίσκονται ο 
θρόνος του Θεού και η γυάλινη θάλασσα (Αποκ. 4/δ’2-6, 7/ζ’9-15, 
15/ιε’5-8). Εκεί το μεγάλο πλήθος των αγίων από όλα τα έθνη, τις 
φυλές, τους λαούς και τις γλώσσες θα λατρεύει τον Θεό για πάντα 
(Αποκ. 7/ζ’9-17).  
Συγκρίνετε Αποκ. 7/ζ’9-15 με 21/κα’3, 22. Πώς μπορούμε να εναρ-
μονίσουμε την περιγραφή του μεγάλου πλήθους των λυτρωμένων 
που υπηρετούν τον Θεό ημέρα και νύχτα μέσα στο ναό Του με τη 
δήλωση ότι ο Ιωάννης δεν είδε ναό μέσα στην Νέα Ιερουσαλήμ;  
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 

Το ουράνιο Αγιαστήριο/Ναός ήταν πάντα ο τόπος όπου οι ουράνιες 
στρατιές λατρεύουν τον Θεό. Όμως, με την εμφάνιση της αμαρτίας, 
το Αγιαστήριο αυτό έγινε επίσης ο τόπος από όπου προσφέρεται η 
σωτηρία στην ανθρωπότητα. «Όταν τελειώσει το πρόβλημα της 
αμαρτίας, το ουράνιο Αγιαστήριο θα επανέλθει και πάλι στην αρχι-
κή του λειτουργία. Στην Αποκ. 21/κα’22, ο Ιωάννης αναφέρει ότι 
δεν είδε πλέον ναό στην πόλη, διότι ο Κύριος ο Παντοδύναμος Θε-
ός και το Αρνίο είναι ο ναός της. Αυτό όμως σημαίνει ότι δεν υπάρ-
χει πλέον ένας οίκος του Κυρίου όπου τα πλάσματά Του μπορούν 
να έρχονται και να έχουν ιδιαίτερη κοινωνία μαζί Του; Σε καμία πε-
ρίπτωση!» Richard M. Davidson, “The Sanctuary: ‘To Behold the Beauty of the Lord,’” in 

Artur Stele, ed., The Word: Searching, Living, Teaching, vol. 1, p. 31. 

Η Αποκάλυψη δίνει ιδιαίτερη προσοχή σε Εκείνον που λατρεύεται 
και σε εκείνους που Τον λατρεύουν. Αυτή η ουράνια λατρεία επικε-
ντρώνεται στον Θεό και στο Αρνίο (Αποκ. 5/ε’13, 7/ζ’10). Όπως 
πάντα, και όπως θα έπρεπε, ο Χριστός είναι το επίκεντρο της λα-
τρείας.  
Οι προσκυνητές «είναι εκείνοι που έρχονται από τη μεγάλη θλίψη∙ 
και έπλυναν τος στολές τους, και τις λεύκαναν στο αίμα του Αρνί-
ου» Αποκ. 7/ζ’14. Είναι ζωντανοί μάρτυρες της λυτρωτικής και με-
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ταμορφωτικής δύναμης του Θεού. Ψέλνουν ύμνους στον Θεό για 
το Ποιος είναι και για το τι έκανε γι’ αυτούς.  
ΣΚΕΨΗ: Η Αποκ. 21/κα’3 λέει: «Δέστε, η σκηνή του Θεού μαζί με 
τους ανθρώπους, και θα σκηνώσει μαζί τους, κι αυτοί θα είναι λαοί 
του, κι αυτός ο Θεός θα είναι μαζί τους ο Θεός τους.» Αυτό το εδά-
φιο αντικατοπτρίζει πολλά άλλα εδάφια (Ιερ. 32/λβ’38, Ιεζ. 37/λζ’27, 
Ζαχ. 8/η’8, Εβρ. 8/η’10). Τι σημαίνει για εμάς τώρα, που βρισκό-
μαστε ακόμη εδώ στη γη, ότι ο Θεός θα είναι ο Θεός μας και εμείς 
θα είμαστε ο λαός Του; Πώς ζούμε αυτήν την καταπληκτική αλή-
θεια τώρα;  
 

Τρίτη 27 Δεκεμβρίου 
 

ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 
Η Αγία Γραφή λέει ότι ο Θεός κατοικεί σε απρόσιτο φως (Α’Τιμ. 
6/ς’16) και ότι κανείς δεν έχει δει ποτέ τον Θεό (Ιωάν. 1/α’18, Α’ 
Ιωάν. 4/δ’12). Αυτό σημαίνει ότι οι άγιοι στον ουρανό δεν θα δουν 
ποτέ τον Θεό Πατέρα; Όχι, δεν σημαίνει αυτό. Είναι προφανές ότι 
το να μην βλέπουν τον Θεό αναφέρεται στους ανθρώπους μετά την 
πτώση, επειδή υπάρχουν αρκετές ενδείξεις στην Αγία Γραφή ότι οι 
άγιοι θα Τον δουν πράγματι στον ουρανό.  
 

Διαβάστε Ματθ. 5/ε’8, Α’Ιωάν. 3/γ’2-3 και Αποκ. 22/κβ’3-4. Τι μας 
λένε αυτά τα εδάφια για το ύψιστο προνόμιο της θέασης του Θεού; 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 

Ο απ. Ιωάννης που δήλωσε ότι κανένας δεν είδε ποτέ τον Θεό (Ι-
ωάν. 1/α’18, Α’Ιωάν. 4/δ’12), δηλώνει επίσης ότι θα τον δούμε κα-
θώς είναι (Α’Ιωάν. 3/γ’2-3) και θα δούμε το πρόσωπό Του (Αποκ. 
22/κβ’3-4). Μπορεί να είναι αμφισβητήσιμο αν αυτά τα εδάφια α-
ναφέρονται στον Θεό Πατέρα ή τον Χριστό. Αλλά όλες οι αμφιβολί-
ες εξαφανίζονται υπό το φως της δήλωσης του Ίδιου του Χριστού: 
«Μακάριοι οι καθαροί στην καρδιά, επειδή αυτοί θα δουν τον Θεό» 
Ματθ. 5/ε’8. Τι προνόμιο θα είναι για τους λυτρωμένους να λατρεύ-
ουν τον Θεό στον ναό Του! Αλλά το ύψιστο προνόμιο όλων θα εί-
ναι να δουν το πρόσωπό Του.  
«Ο λαός του Θεού έχει το προνόμιο να βρίσκεται σε διαρκή επικοι-
νωνία με τον Πατέρα και τον Υιό. “Τώρα βλέπομεν διά κατόπτρου 
αινιγματωδώς” (Α’Κορ. 13/ιγ’12). Με τα έργα της φύσης και με τη 
συμπεριφορά Του προς τους ανθρώπους, τώρα έχουμε μία μόνο 
αντανακλαστική εικόνα του Θεού όπως σε καθρέφτη. Τότε όμως θα 
Τον αντικρύσουμε πρόσωπο προς πρόσωπο, χωρίς το θαμπό πέ-
πλο να παρεμβάλλεται ανάμεσά μας. Θα σταθούμε στην παρουσία 
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Του και θα ατενίσουμε τη δόξα του προσώπου Του.» Έ. Χουάιτ, Τ.Π.Σ. 

σελ. 806 

Παρατηρήστε σε μερικά από τα σημερινά εδάφια τη σχέση μεταξύ 
της καθαρότητας και της θέασης του Θεού. Οι καθαροί στην καρδιά 
θα δουν τον Θεό∙ αυτός που θέλει να δει τον Θεό «αγνίζει τον εαυ-
τό του, όπως εκείνος είναι αγνός» Α’Ιωάν. 3/γ’3. Αυτό που αποκα-
λύπτουν αυτά τα εδάφια είναι ότι ο Θεός πρέπει να κάνει έργο μέ-
σα μας τώρα για να μας βοηθήσει να προετοιμαστούμε για τον ου-
ρανό. 
Αν και, τελικά, η θέση μας στον ουρανό έχει γίνει βέβαιη μέσω του 
θανάτου του Ιησού, θα περάσουμε από μια διαδικασία εξαγνισμού 
εδώ και τώρα που θα μας βοηθήσει να προετοιμαστούμε για την 
αιώνια πατρίδα μας. Και κεντρικό στοιχείο της διαδικασίας εξαγνι-
σμού είναι η υπακοή στον Λόγο Του.  
ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε Α’Πέτ.1/α’22. Πώς μας αποκαλύπτει αυτό το 
εδάφιο τη σχέση μεταξύ υπακοής και εξαγνισμού; Τι είναι αυτό 
στην υπακοή που μας εξαγνίζει; Πώς, συγκεκριμένα θα φανερωθεί 
η υπακοή μας; 
 

Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 
 

ΟΧΙ ΑΛΛΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΑΚΡΥΑ 
Η θεωρία της αθάνατης ψυχής, που υποφέρει για πάντα σε μια 
αιώνια φλεγόμενη κόλαση, έρχεται σε αντίθεση με τη Βιβλική διδα-
σκαλία ότι στον καινούργιο ουρανό και την καινούργια γη «ο θάνα-
τος δεν θα υπάρχει πλέον∙ ούτε πένθος ούτε κραυγή ούτε πόνος 
δεν θα υπάρχουν πλέον» Αποκ. 21/κα’4. Αν η θεωρία της αιώνιας 
φλεγόμενης κόλασης ήταν αληθινή, τότε ο δεύτερος θάνατος δεν 
θα εξάλειφε την αμαρτία και τους αμαρτωλούς από το σύμπαν, 
αλλά απλώς θα τους περιόριζε σε μια αιώνια κόλαση θλίψης και 
θρήνου. Επιπλέον: σε αυτή την περίπτωση το σύμπαν δεν θα α-
ποκαθίστατο ποτέ πλήρως στην αρχική του τελειότητα. Δοξάστε 
τον Κύριο που η Αγία Γραφή ζωγραφίζει μια εντελώς διαφορετική 
εικόνα!  
Διαβάστε Ησ. 25/κβ’8, Αποκ. 7/ζ’17 και 21/κα’4. Ποια παρηγοριά 
και ελπίδα μας δίνουν αυτά τα εδάφια μέσα στις δοκιμασίες και τα 
βάσανα αυτού του κόσμου; 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 

Η ζωή μπορεί να είναι πολύ δύσκολη, άδικη και σκληρή. Κάποιοι 
άνθρωποι, τόσο αγαπητοί σε εμάς, απομακρύνονται από κοντά 
μας βάναυσα από τον ψυχρό εναγκαλισμό του θανάτου. Ή κάποιοι 
άνθρωποι μπαίνουν διακριτικά στη ζωή μας, κλέβουν τα συναι-
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σθήματά μας και μετά φεύγουν σαν να μη συνέβη ποτέ τίποτα. 
Πόσο τρομερό είναι να μας προδίδουν άνθρωποι που αγαπούσαμε 
και εμπιστευόμασταν!  
Υπάρχουν στιγμές που, με ραγισμένη καρδιά, μπορεί να αναρωτη-
θούμε αν αξίζει να ζούμε. Ανεξάρτητα όμως από τις θλίψεις μας, ο 
Θεός είναι πάντα πρόθυμος να σκουπίσει από το πρόσωπό μας 
όσο το δυνατόν περισσότερα δάκρυα. Όμως, μερικά από τα πιο 
βαριά μας δάκρυα θα συνεχίσουν να ρέουν μέχρι εκείνη τη λαμπρή 
ημέρα, όταν ο θάνατος, η θλίψη και το κλάμα θα πάψουν να υπάρ-
χουν (Αποκ. 21/κα’1-5). 
Μπορούμε να εμπιστευτούμε ότι στην τελική κρίση ο Θεός θα αντι-
μετωπίσει κάθε άνθρωπο με δικαιοσύνη και αγάπη. Όλοι οι αγα-
πημένοι μας που πέθαναν εν Χριστώ θα αναστηθούν για να είναι 
μαζί μας σε όλη την αιωνιότητα. Όσοι δεν αξίζουν την αιώνια ζωή 
θα πάψουν τελικά να υπάρχουν, χωρίς να χρειαστεί να ζήσουν σε 
έναν «δυσάρεστο» για αυτούς παράδεισο ή σε μια αιώνια φλεγό-
μενη κόλαση. Η μεγαλύτερη παρηγοριά μας απορρέει από τον δί-
καιο τρόπο με τον οποίο ο Θεός αντιμετωπίζει τους πάντες. Όταν ο 
θάνατος πάψει οριστικά να υπάρχει, οι λυτρωμένοι θα φωνάξουν 
με χαρά: «Θάνατε, πού είναι το κεντρί σου; Άδη, πού είναι η νίκη 
σου;» Α’Κορ. 15/ιε’54-55. 
Ο Κύριος υποσχέθηκε ότι στον καινούργιο ουρανό και την και-
νούργια γη που θα δημιουργήσει, «δεν θα υπάρχει μνήμη των 
προηγούμενων ούτε θάρθουν στον νου» Ησ. 65/ξε’17. Αυτό δεν 
σημαίνει ότι ο ουρανός θα είναι ένας τόπος αμνησίας αλλά μάλλον 
ότι το παρελθόν δεν θα υπονομεύει τη διαρκή χαρά του ουρανού. 
ΣΚΕΨΗ: Ποιος δεν έχει νιώσει τις άδικες συμφορές των ανθρώ-
πων; Ειδικά σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, πώς μπορούμε να μά-
θουμε να εμπιστευόμαστε και, στο μέτρο του δυνατού, να χαιρό-
μαστε την καλοσύνη και την αγάπη του Θεού; 
 

Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 
 

ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΣΤΑ ΜΕΤΩΠΑ ΤΟΥΣ 
Διαβάστε Αποκ. 22/κβ’3-5. Πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι 
θα είμαστε μεταξύ εκείνων που θα έχουν το όνομα του Θεού γραμ-
μένο στο μέτωπό τους; Ή δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι; 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 

Μετά την εξέγερση του Εωσφόρου και την πτώση του Αδάμ και της 
Εύας, ο Θεός θα μπορούσε να είχε καταστρέψει τους δύο αμαρτω-
λούς. Ωστόσο, ως έκφραση της άνευ όρων αγάπης για τα πλάσμα-
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τά Του, ο Θεός καθιέρωσε ένα σχέδιο ελέους για τη σωτηρία όλων 
εκείνων που δέχονται αυτό που προσφέρει. Αυτό είναι γνωστό ως 
σχέδιο της σωτηρίας, το οποίο, αν και υπήρχε ήδη πριν από τη 
δημιουργία της γης (Εφεσ. 1/α’3-4, Β’Τιμ. 1/α’9, Τίτον 1/α’2, Αποκ. 
13/ιγ’8), παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην ανθρωπότητα, αμέ-
σως μετά την πτώση. Αργότερα αποκαλύφθηκε περαιτέρω στους 
τύπους και τις σκιές της εβραϊκής υπηρεσίας του αγιαστηρίου (Έξ. 
25/κε’) και στη συνέχεια εφαρμόστηκε πλήρως στη ζωή, το θάνατο 
και την ανάσταση του Ιησού (Ρωμ. 5/ε’).  
Στο επίκεντρο του σχεδίου της σωτηρίας βρίσκεται η υπόσχεση της 
αιώνιας ζωής σε όλους όσους αποδέχονται με πίστη το σπουδαίο 
δώρο που δόθηκε στο Σταυρό και βασίζεται στην αξία της  λυτρω-
τικής θυσίας του Ιησού. Και πριν το Σταυρό και μετά, η σωτηρία 
ήταν πάντοτε βάση πίστης και ποτέ βάση έργων, όσο κι αν τα έργα 
αποτελούν έκφραση της σωτηρίας μας. 
Ο Παύλος έγραψε για τον Αβραάμ, ο οποίος υπήρξε πολύ πριν 
από τον ερχομό του Χριστού, ως παράδειγμα σωτηρίας με πίστη: 
«Επειδή, αν ο Αβραάμ ανακηρύχθηκε δίκαιος από τα έργα, έχει 
καύχημα∙ όχι, όμως, μπροστά στον Θεό. Επειδή, τι λέει η γραφή: 
“Και πίστεψε ο Αβραάμ στον Θεό, και λογαριάστηκε σ’ αυτόν για 
δικαιοσύνη”» Ρωμ. 4/δ’2,3. Πώς μας βοηθούν αυτά τα εδάφια να 
κατανοήσουμε τι σημαίνει σωτηρία μέσω της πίστης; 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 

Έτσι, μπορούμε να έχουμε τη βεβαιότητα της σωτηρίας, αν έχουμε 
αποδεχθεί τον Ιησού, αν έχουμε παραδοθεί σε Αυτόν και αν έχου-
με διεκδικήσει τις υποσχέσεις Του, συμπεριλαμβανομένων εκείνων 
μιας νέας ζωής μέσα σε Αυτόν και της στήριξης μας ολοκληρωτικά 
στις δικές Του αξίες και σε τίποτε άλλο. Ο Αβραάμ πίστεψε, του 
αναγνωρίστηκε ως δικαιοσύνη – το ίδιο ισχύει και για εμάς. 
Αυτό, λοιπόν, σημαίνει να έχουμε το όνομά Του γραμμένο στο μέ-
τωπό μας. Αν το έχουμε γραμμένο εκεί τώρα και δεν απομακρυν-
θούμε από Αυτόν, τότε θα είναι γραμμένο εκεί και στους νέους ου-
ρανούς και τη νέα γη. 
 

Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου            Δύση ηλίου: 17:14’ 
 

Περαιτέρω μελέτη: Διαβάστε Ε. Χουάιτ, Τ.Π.Σ. σελ. 803-808.  
 
«Ο σταυρός του Χριστού θα αποτελεί το αιώνιο θέμα της σπουδής 
και το άσμα των λυτρωμένων. Βλέποντας το Χριστό δοξασμένο, θα 
θωρούν το Χριστό σταυρωμένο. Ποτέ δεν πρόκειται να λησμονηθεί 
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το γεγονός ότι Εκείνος του οποίου η δύναμη δημιούργησε και βα-
στάζει τους αναρίθμητους κόσμους στο αχανές διάστημα, ο Αγα-
πητός Υιός του Θεού, η Μεγαλειότητα του Ουρανού, Αυτός τον 
οποίο τα χερουβείμ και τα ένδοξα σεραφείμ αρέσκονται να λατρεύ-
ουν, υπέστη την ταπείνωση για να εξυψώσει τον πεσμένο στην 
αμαρτία άνθρωπο. Ποτέ δεν πρόκειται να λησμονηθεί ότι Εκείνος 
σήκωσε το βάρος της ενοχής και της αισχύνης της αμαρτίας, ότι 
γεύθηκε την οδυνηρή πείρα της αποστροφής του προσώπου του 
Πατέρα, μέχρι που η καρδιά Του σπάραξε από τον πόνο για τη 
χαμένη ανθρωπότητα και η ζωή Του καταθρυμματίσθηκε πάνω 
στο σταυρό του Γολγοθά. Η σκέψη ότι Αυτός ο Δημιουργός του 
σύμπαντος, Αυτός ο απόλυτος Ρυθμιστής κάθε πεπρωμένου, κα-
ταδέχθηκε να αφήσει κατά μέρος τη δόξα Του και να ταπεινωθεί 
από αγάπη για τον άνθρωπο, θα προκαλεί τον αιώνιο θαυμασμό 
και τη λατρεία του σύμπαντος.» Έ. Χουάιτ, Τ.Π.Σ. σελ. 777. 

«Η μεγάλη διαμάχη έληξε. Αμαρτία και αμαρτωλοί δεν υπάρχουν 
πια. Το σύμπαν είναι καθαρό. Ο ίδιος παλμός αρμονίας και χαράς 
δονεί την απέραντη κτίση. Κύματα φωτός, ζωής και χαράς πηγά-
ζουν από το θρόνο του Δημιουργού των πάντων και ξεχύνονται σε 
όλες τις σφαίρες του άπειρου διαστήματος. Από το μικροσκοπικό 
πολλοστημόριο, μέχρι το μεγαλύτερο πλανήτη, τα πάντα, έμψυχα 
και άψυχα, μέσα στην ασκίαστη ομορφιά τους και στην τέλεια χαρά 
τους διακηρύττουν ότι ο Θεός είναι αγάπη.» Έ. Χουάιτ, Τ.Π.Σ. σελ. 808. 

 

Ερωτήσεις για συζήτηση:  
1. Πολλοί κοσμικοί χριστιανοί ζουν τη ζωή τους σαν αυτός ο κό-
σμος να διαρκεί για πάντα (Λουκ. 12/ιβ’16-21). Πώς μπορούμε να 
εξισορροπήσουμε τα επίγεια ιδανικά μας με τις ουράνιες προτεραι-
ότητές μας; Πώς μπορούμε να προφυλαχθούμε από αυτό για το 
οποίο μας προειδοποίησε ο Ιησούς στο Λουκ. 12/ιβ’; 
2. Αν ο ουρανός αρχίζει εδώ, τι πρέπει να κάνουμε για να μετα-
τρέψουμε τα σπίτια μας και την προσωπική μας ζωή σε μικρές εκ-
φράσεις των ουράνιων αρχών;  
3. Σκεφτείτε το ερώτημα που τέθηκε στο τέλος του μαθήματος της 
Κυριακής. Ποια είναι η λογική πίσω από την απαισιοδοξία εκείνων 
που δεν πιστεύουν στην αιώνια ζωή; Ταυτόχρονα, ορισμένοι από 
αυτούς φαίνεται να ζουν μια αρκετά «ευτυχισμένη» ζωή, ακόμη και 
χωρίς να έχουν καμία μελλοντική ελπίδα. Πώς νομίζετε ότι το κα-
ταφέρνουν αυτό; Δηλαδή, πώς θα μπορούσαν να εκλογικεύσουν τη 
ζωή τους, έστω και ικανοποιημένοι, χωρίς την υπόσχεση για κάτι 
πέρα από αυτή τη ζωή; 


