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ΜΕΛΕΤΗ ΣΧΟΛΗΣ ΣΑΒΒΑΤΟΥ  1ης ΤΡΙΜΗΝΙΑΣ 2023 

 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ 

μέχρι να επιστρέψει  
 

 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 
  1. ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 
  2. ΟΙ ΔΙΑΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 
  3. Η ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΟΥ ΔΕΚΑΤΟΥ 
  4. ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ 
  5. Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ 
  6. ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΣ ΘΗΣΑΥΡΟ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ 
  7. ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ 
  8. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 
  9. ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΛΕΟΝΕΞΙΑ 
10. ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΣ ΠΙΣΩ 
11. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΕ ΔΥΣΚΟΛΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ 
12. ΟΙ ΑΝΤΑΜΟΙΒΕΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ 
 

Αποποίηση ευθυνών: Το περιεχόμενο αυτών των μαθημάτων 

δεν αποτελεί οικονομικές συμβουλές, αλλά γενικά σχόλια.  

Ο αναγνώστης συνιστάται να αναζητήσει αρμόδιες επαγγελμα-

τικές συμβουλές που θα ταιριάζουν στην δική του προσωπική 

οικονομική κατάσταση. 
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
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T.C. Testimonies for the Church 
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Ζ.Χ. Η Ζωή του Χριστού 
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Π.Α. Οι Πράξεις των Αποστόλων 
Τ.Π.Σ. Η Τελική Παγκόσμια Σύρραξη 
Β.Χ. Βήματα προς τον Χριστό 
Ζ.Υ. Ζωή και Υγεία 
Λ.Ζ. Λύσεις για τη Ζωή 
ΕΚ. Εκπαίδευση 
Ε.Ο.Ο. Η επί του Όρους Ομιλία 
Μ.Ν. Μηνύματα στα Νιάτα 
Χ.Ο. Χριστιανική Οικογένεια 
Ι.Α. Η Ιστορία της Απολυτρώσεως 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Διαχείριση για τον Κύριο – μέχρι να επιστρέψει 
 
Είναι δύσκολο να κατανοήσουμε πλήρως τη σχέση που θέλει να 

έχει ο Θεός μας, ο Δημιουργός του σύμπαντος, με εμάς τους αν-
θρώπους. (Και μόνο η ιδέα είναι εκπληκτική!) «Δέστε τι είδους α-
γάπη έδωσε σε μας ο Πατέρας, ώστε να ονομαστούμε παιδιά τού 
Θεού.» (Ιωάν. 3/γ’ 1). Η Έ. Χουάιτ έγραψε: «Μπορεί οποιαδήποτε 
ανθρώπινη αξιοπρέπεια να είναι ισάξια αυτής; Ποια υψηλότερη 
θέση θα μπορούσαμε να έχουμε από το να αποκαλούμαστε τέκνα 
του άπειρου Θεού;… Μπορεί οποιαδήποτε κοσμική τιμή να εξισω-
θεί με αυτό;» God’s Amazing Grace, σ. 341. Μόνο το σκοτάδι αυτού του 
φορτωμένου με την αμαρτία κόσμου είναι που μας κάνει να μην 
εκτιμούμε απόλυτα την ιδιότητα που μας δόθηκε στον Ιησού. 

Ωστόσο, αν δεν είμαστε προσεχτικοί, το δέλεαρ και τα πράγματα 
του κόσμου θα μας απομακρύνουν από τον Χριστό. Ο Λόγος του 
Θεού μάς ενημερώνει για τους πειρασμούς και τα θέλγητρα του 
Σατανά. «Όσοι, βέβαια, θέλουν να πλουτίζουν, πέφτουν σε πειρα-
σμό και παγίδα, και σε πολλές ανόητες και βλαβερές επιθυμίες, 
που βυθίζουν τους ανθρώπους σε όλεθρο και απώλεια. Επειδή, 
ρίζα όλων των κακών είναι η φιλαργυρία· την οποία μερικοί, καθώς 
την ορέχθηκαν, αποπλανήθηκαν από την πίστη και πέρασαν τον 
εαυτό τους μέσα από πολλές οδύνες.» (Α’ Τιμ. 6/ς’ 9, 10). 

Ο Κύριος, ωστόσο, μας καθοδηγεί για το πώς να κερδίζουμε 
χρήματα, να τα χρησιμοποιούμε με σύνεση και να μην επιτρέπουμε 
να είναι η αιτία που θα μας οδηγήσει σε «όλεθρο και απώλεια». Σε 
περισσότερα από 2.000 εδάφια της Αγίας Γραφής που αναφέρο-
νται στα χρήματα, τα υπάρχοντα και τη στάση μας προς αυτά, ο 
Θεός δίνει πρακτικές οδηγίες για το πώς να ζούμε πέρα από το 
άγχος της ζωής και να διαχειριζόμαστε με οικονομικά πιστούς τρό-
πους αυτά που μας έχουν δοθεί. 

Στα μαθήματα αυτής της τριμηνίας, θα μελετήσουμε το ιδεώδες 
του Θεού στη σχέση μας μαζί Του και θα δούμε ξεκάθαρα πώς 
μπορούμε να αναπτύξουμε μια εμπιστοσύνη τόσο βαθιά, ώστε να 
παραμείνουμε πιστοί σ’ Αυτόν, ακόμη και όταν δεν μπορούμε να 
αγοράσουμε ή να πουλήσουμε. (Δείτε Αποκ. 13/ιγ’ 17). Όμως, αυτό 
το είδος πίστης δεν έρχεται από τη μια μέρα στην άλλη – με την 
πιστή διαχείριση όσων μας έχει δώσει ο Θεός, μπορούμε να είμα-
στε προετοιμασμένοι, ακόμα και τώρα, για ό,τι κι αν έρθει στον 
δρόμο μας. 
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Ο Θεός είναι Εκείνος που διαθέτει τους πόρους, και όταν συνερ-
γαζόμαστε μαζί Του, μας επιτρέπει να τους διαχειριστούμε γι’ Αυ-
τόν. Σκοπός του Σωτήρα είναι οι άνθρωποι, εξαγνισμένοι και αγια-
σμένοι, να αποτελέσουν το χέρι βοηθείας Του. Γι’ αυτό το μεγάλο 
προνόμιο, ας ευχαριστήσουμε Εκείνον «ο Οποίος μας ελευθέρωσε 
από την εξουσία τού σκότους, και μας μετέφερε στη βασιλεία τού 
αγαπητού Υιού Του· στον Οποίο έχουμε την απολύτρωση διαμέ-
σου του αίματός Του, την άφεση των αμαρτιών.» (Κολ. 1/α’ 13, 14). 

Η συμβουλή του Θεού στα παιδιά Του μέσω του σοφού Σολο-
μώντα είναι: «Τίμα τον Κύριο από τα υπάρχοντά σου, και από τις 
απαρχές όλων των γεννημάτων σου» (Παρ. 3/γ’ 9). Αυτή η συμ-
βουλή είναι κατάλληλη επειδή «Άξιος είσαι, Κύριε και Θεέ μας, να 
πάρεις τη δόξα και την τιμή και τη δύναμη· επειδή Εσύ έκτισες τα 
πάντα και για το θέλημά σου υπάρχουν και κτίστηκαν.» (Αποκ. 4/δ’ 
11). 

Από μια κοσμική άποψη, ζούμε σε πολύ δύσκολους και αγχωτι-
κούς καιρούς. Ωστόσο, η χριστιανική μας κοσμοθεωρία μάς γεμίζει 
βεβαιότητα και ελπίδα, καθώς βλέπουμε τα σημεία που έδωσε ο 
Ιησούς για να μας πληροφορήσει ότι η μεγάλη κορύφωση της αν-
θρώπινης ιστορίας, η Δεύτερη Έλευση του Χριστού είναι πολύ κο-
ντά – είναι στα πρόθυρα. 

Προσευχόμαστε ώστε αυτά τα πρακτικά μαθήματα να εμβαθύ-
νουν την πίστη και την εμπιστοσύνη μας στον Θεό και να μας εν-
θαρρύνουν να είμαστε πιστοί διαχειριστές γι’ Αυτόν.  
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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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31 Δεκεμβρίου – 6 Ιανουαρίου                      Σάββατο απόγευμα 
 

1. ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 
 

 
 

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Δέστε τι είδους αγάπη έδωσε σε μας ο Πα-
τέρας, ώστε να ονομαστούμε παιδιά τού Θεού.» Α’ Ιωάννη 3/γ’ 1. 
 

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Γαλ. 3/γ’ 26, 29, 
Ψαλμ. 50/ν’ 10-12, Α’ Χρον. 29/κθ’ 13, 14, Φιλιπ. 4/δ’ 19, Α’ Ιωάν. 
5/ε’ 3, Ματθ. 6/ς’ 19-21. 
 

Ως χριστιανοί, ένα εκπληκτικό χαρακτηριστικό της σχέσης μας με 
τον Θεό είναι ότι μας εμπιστεύεται να διαχειριζόμαστε τις υποθέ-
σεις Του στη γη. Στην αρχή της ιστορίας της ανθρωπότητας, ο Θε-
ός ανέθεσε ρητά στον Αδάμ και την Εύα την προσωπική φροντίδα 
μιας αψεγάδιαστης δημιουργίας. (Δείτε Γεν. 2/β’ 7-9, 15). Από την 
ονομασία των ζώων, μέχρι τη φύλαξη του κήπου της Εδέμ και τη 
διαιώνιση της ανθρώπινης ζωής στη γη, ο Θεός άφησε να εννοηθεί 
ότι πρέπει να εργαστούμε για λογαριασμό Του, εδώ.  
Επίσης, μας ευλογεί με πόρους, αλλά εμείς είμαστε εκείνοι στους 
οποίους έχει αναθέσει να τους διαχειριστούμε, όπως το να εξοικο-
νομούμε χρήματα, να κάνουμε πληρωμές και ηλεκτρονικές μετα-
φορές, προϋπολογισμούς ή να φέρνουμε τα δέκατα και τις προ-
σφορές μας στην εκκλησία, το πρωί του Σαββάτου. Ο Κύριος μας 
ενθαρρύνει να δαπανούμε τους πόρους που μας έχει δώσει για τις 
δικές μας ανάγκες, για τις ανάγκες των άλλων και για την προώθη-
ση του έργου Του. Όσο απίστευτο κι αν φαίνεται, είμαστε αυτοί 
στους οποίους ο Θεός έχει αναθέσει την ανατροφή των παιδιών 
Του, την οικοδόμηση των κτιρίων Του και την εκπαίδευση των ε-
πόμενων γενεών. 
Η εβδομάδα με μια ματιά: Στη μελέτη αυτής της εβδομάδας θα 
εξετάσουμε τα προνόμια και τις ευθύνες που έχουμε ως μέλη της 
οικογένειας του Θεού. 
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Κυριακή 1 Ιανουαρίου 
 

ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 
«Γι’ αυτό, λυγίζω τα γόνατά μου προς τον Πατέρα τού Κυρίου μας 
Ιησού Χριστού, από τον Οποίο κάθε πατριά στους ουρανούς και 
επάνω στη γη ονομάζεται.» (Εφεσ. 3/γ’ 14, 15). Ποιες εικόνες βλέ-
πουμε σε αυτό το εδάφιο και ποια ελπίδα υπάρχει εδώ για εμάς; 
…………………………………………………………………………….. 
Στις αρχές της διακονίας Του, ο Ιησούς δηλώνει: «Έτσι, λοιπόν, να 
προσεύχεστε εσείς: «Πατέρα μας, που είσαι στους ουρανούς, ας 
αγιαστεί το όνομά σου.» (Ματθ. 6/ς’ 9). Αργότερα επαναλαμβάνει 
την ίδια προσευχή κατ’ ιδίαν στους μαθητές Του (Λουκ. 11/ια’ 2). Ο 
Ιησούς μάς είπε να αποκαλούμε τον Πατέρα Του «Πατέρα μας, 
που είσαι στον ουρανό». Όταν ο Ιησούς συνάντησε τη Μαρία μετά 
την ανάστασή Του, εκείνη θέλησε να Τον αγκαλιάσει: «Μη με αγγί-
ζεις· επειδή, δεν ανέβηκα ακόμα προς τον Πατέρα μου· αλλά, πή-
γαινε στους αδελφούς μου, και πες τους: Ανεβαίνω προς τον Πα-
τέρα μου και Πατέρα σας, και Θεό μου και Θεό σας.» (Ιωάν. 20/κ’ 
17).  
Επειδή έχουμε τον ίδιο Πατέρα με τον Ιησού, Αυτός είναι Αδελφός 
μας, και είμαστε όλοι αδελφοί και αδελφές εν Κυρίω. Ο Ιησούς έγι-
νε μέλος της επίγειας οικογένειας, ώστε να μπορούμε εμείς να γί-
νουμε μέλη της ουράνιας. «Η οικογένεια του ουρανού και η οικογέ-
νεια της γης έγιναν ένα.» Ζ.Χ. σ. 804. 
Διαβάστε Έξ. 3/γ’ 10, 5/ε’ 1 και Γαλ. 3/γ’ 26, 29. Τι μας λένε αυτά τα 
εδάφια για το πώς σχετίζεται ο Θεός μαζί μας; Γιατί αυτό πρέπει να 
είναι τόσο ενθαρρυντικό; 
…………………………………………………………………………….. 
Σε αντίθεση με την άποψη της δημιουργίας κατά την οποία θεω-
ρούμαστε απλώς προϊόντα ψυχρών, αδιάφορων φυσικών νόμων, 
η Αγία Γραφή διδάσκει, όχι μόνο ότι ο Θεός υπάρχει, άλλα ότι μας 
αγαπά και ότι σχετίζεται μαζί μας με τέτοια αγάπη, που η Αγία 
Γραφή συχνά χρησιμοποιεί την εικόνα της οικογένειας για να απει-
κονίσει αυτή τη σχέση. Είτε ο Ιησούς αποκαλεί το Ισραήλ «λαό 
Μου», είτε εμάς «γιούς του Θεού», είτε αναφέρεται στον Θεό ως 
«Πατέρα μας», το νόημα παραμένει το ίδιο: ο Θεός μάς αγαπάει με 
τον τρόπο που τα μέλη της οικογένειας, ιδανικά αγαπούν το ένα το 
άλλο. Τι καλά νέα μέσα σε έναν κόσμο που από μόνος του είναι 
μάλλον πολύ εχθρικός! 
ΣΚΕΨΗ: Φανταστείτε έναν κόσμο στον οποίο θα αντιμετωπίζαμε 
τους πάντες ως οικογένεια. Πώς μπορούμε να μάθουμε να σχετι-
ζόμαστε καλύτερα με όλους τους ανθρώπους ως αδελφούς και 
αδελφές μας; 
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Δευτέρα 2 Ιανουαρίου 
 

Ο ΘΕΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ 
Διαβάστε Ψαλμ. 50/ν’ 10-12, 24/κδ’ 1, Α’ Χρον. 29/κθ’ 13, 14 και 
Αγγ. 2/β’ 8. Ποιο είναι το μήνυμα αυτών των εδαφίων και τι πρέπει 
να σημαίνει αυτή η αλήθεια για εμάς και για τον τρόπο με τον οποίο 
σχετιζόμαστε με ό,τι βρίσκεται στην κατοχή μας; 
…………………………………………………………………………….. 
Το βιβλίο των Α’ Χρονικών, ξεκινώντας από το κεφάλαιο 17/ιζ’, κα-
ταγράφει την επιθυμία του βασιλιά Δαβίδ να χτίσει έναν οίκο για 
τον Θεό. Μοιράστηκε την επιθυμία του αυτή με τον προφήτη Νά-
θαν, ο οποίος του απάντησε: «Κάνε ό,τι είναι στην καρδιά σου· ε-
πειδή, ο Θεός είναι μαζί σου» (Α’ Χρον. 17/ιζ’ 2). 
Όμως, εκείνη τη νύχτα ο Λόγος του Θεού ήρθε στον Νάθαν και του 
έδωσε εντολή να πει στον βασιλιά ότι, επειδή ήταν άνθρωπος πο-
λέμου, δεν μπορούσε να οικοδομήσει τον οίκο του Θεού. Αντί του 
Δαβίδ, το έργο θα το έκανε ο γιός του. Ο Δαβίδ ρώτησε αν μπο-
ρούσε, τουλάχιστον, να κάνει τα σχέδια και να συγκεντρώσει τα 
οικοδομικά υλικά. Όταν το αίτημα του Δαβίδ παραχωρήθηκε, ο Δα-
βίδ πέρασε το υπόλοιπο της ζωής του συγκεντρώνοντας μια τερά-
στια ποσότητα από λαξευμένες πέτρες, κέδρους, σίδηρο, χρυσό, 
ασήμι και χαλκό σε αφθονία. Όταν όλα τα οικοδομικά υλικά είχαν 
συγκεντρωθεί, ο Δαβίδ συγκάλεσε όλους τους ηγέτες του Ισραήλ 
για μια τελετή δοξολογίας και ευχαριστίας. 
Στο Α’ Χρονικών 29/κθ’ 13, 14, στη δημόσια προσευχή του βασιλιά 
Δαβίδ, ποιος είπε ότι ήταν η πραγματική πηγή όλων των οικοδομι-
κών υλικών που ο ίδιος και ο λαός είχαν αφιερώσει χρόνο και χρή-
μα για την προετοιμασία τους; Φυσικά, στην ουσία είπε: “Στην 
πραγματικότητα, δεν μπορούμε να δεχθούμε συγχαρητήρια για όλα 
αυτά τα υλικά, επειδή απλώς Σου επιστρέφουμε τα δικά Σου υλικά”. 
Το θέμα είναι σημαντικό για όλους μας, είτε είμαστε πλούσιοι είτε 
φτωχοί (αλλά κυρίως για τους πλούσιους). Επειδή ο Θεός δη-
μιούργησε στην αρχή τα πάντα (δείτε Γεν. 1/α’ 1,  Ιωάν. 1/α’ 3,  
Ψαλμ. 33/λγ’ 6, 9), Αυτός είναι, στην ουσία, ο νόμιμος ιδιοκτήτης 
όλων όσων υπάρχουν, συμπεριλαμβανομένων και όλων όσων κα-
τέχουμε – ανεξάρτητα από το πόσο σκληρά, επιμελώς και τίμια 
έχουμε εργαστεί γι’ αυτά. Αν δεν υπήρχε ο Θεός και η χάρη Του, 
δεν θα είχαμε τίποτα, δεν θα ήμασταν τίποτα – στην πραγματικότη-
τα, δεν θα υπήρχαμε καν. Έτσι, πρέπει πάντα να ζούμε με τη συ-
νειδητοποίηση ότι, τελικά, όλα όσα υπάρχουν ανήκουν στον Θεό, 
και με το να Τον δοξάζουμε και να Τον ευγνωμονούμε για την κα-
λοσύνη Του προς εμάς, κρατάμε αυτή τη σημαντική αλήθεια στη 
σκέψη μας. 



9 

 

ΣΚΕΨΗ: «Αλλά ποιος είμαι εγώ, και ποιος είναι ο λαός μου, ώστε 
να μπορούμε να προσφέρουμε πρόθυμα σε Σένα με έναν τέτοιο 
τρόπο;» (Α’ Χρον. 29/κθ’ 14). Ποιες όμορφες αρχές εκφράζονται σε 
αυτά τα λόγια και πώς αντικατοπτρίζουν τη στάση που πρέπει να 
τηρούμε απέναντι στον Θεό και απέναντι σε όσα κατέχουμε; 
 
Τρίτη 3 Ιανουαρίου 
 

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΠΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 
Το μεγαλύτερο δώρο του Θεού στα παιδιά Του είναι ο Ιησούς Χρι-
στός, ο Οποίος μας φέρνει την ειρήνη της συγχώρεσης, τη χάρη 
για την καθημερινή ζωή, την πνευματική ανάπτυξη και την ελπίδα 
της αιώνιας ζωής. 
«Επειδή, με τέτοιον τρόπο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδω-
σε τον Υιό Του τον μονογενή, για να μη χαθεί καθένας που πιστεύ-
ει σ’ Αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή.» «Όσοι, όμως, Τον δέχθηκαν, 
σ’ αυτούς έδωσε εξουσία να γίνουν παιδιά του Θεού, σ’ αυτούς 
που πιστεύουν στο όνομά Του.» (Ιωάν. 3/γ’ 16, 1/α’ 12). 
Η σωτηρία, λοιπόν, είναι το θεμελιώδες δώρο διότι χωρίς αυτό το 
δώρο, τι άλλο θα μπορούσαμε να λάβουμε από τον Θεό που μα-
κροπρόθεσμα θα είχε πραγματικά αξία; Ό,τι και αν έχουμε εδώ, μια 
μέρα θα αποβιώσουμε και ό,τι καλό κι αν κάναμε θα ξεχαστεί, επί-
σης. Πρώτα απ’ όλα, λοιπόν, πρέπει να κρατάμε πάντα το δώρο 
του ευαγγελίου, δηλαδή τον Χριστό και Αυτόν Εσταυρωμένο (Α’ 
Κορ. 2/β’ 2) στο κέντρο όλων των σκέψεων μας. 
Παρόλα αυτά, διαμέσου της σωτηρίας, ο Θεός μας δίνει πολλά πε-
ρισσότερα. Σε εκείνους που ανησυχούν για την τροφή και τον ρου-
χισμό τους, ο Ιησούς πρόσφερε παρηγοριά λέγοντας: «Αλλά ζητά-
τε πρώτα τη βασιλεία του Θεού, και τη δικαιοσύνη Του· και όλα 
αυτά θα σας προστεθούν.» (Ματθ. 6/ς’ 33). 
Διαβάστε Ψαλμ. 23/κγ’ 1,  37/λζ’ 25 και Φιλιπ. 4/δ’ 19. Τι μας λένε 
αυτά τα εδάφια σχετικά με τη φροντίδα του Θεού για τις καθημερι-
νές μας ανάγκες; 
…………………………………………………………………………….. 
Επίσης, όταν ο Ιησούς μίλησε στους μαθητές Του για την αναχώ-
ρησή Του, υποσχέθηκε το δώρο του Αγίου Πνεύματος για να τους 
παρηγορήσει. «Αν Με αγαπάτε, φυλάξτε τις εντολές Μου. Και Εγώ 
θα παρακαλέσω τον Πατέρα, και θα σας δώσει έναν άλλον Παρά-
κλητο, για να μείνει μαζί σας στον αιώνα, το Πνεύμα τής αληθείας, 
το οποίο ο κόσμος δεν μπορεί να λάβει, επειδή δεν το βλέπει ούτε 
το γνωρίζει· εσείς, όμως, το γνωρίζετε, επειδή μένει μαζί σας, και 
μέσα σας θα είναι.» «Αλλά, όταν έρθει Εκείνος, το Πνεύμα της α-
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ληθείας, θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια.» (Ιωάν. 14/ιδ’ 15-17, 
16/ις’ 13). 
Στη συνέχεια, το ίδιο το Πνεύμα δίνει εκπληκτικά πνευματικά χαρί-
σματα στα παιδιά του Θεού. (Δείτε Α’ Κορ. 12/ιβ’ 4-11). 
Με λίγα λόγια, ο Θεός στον Οποίο «ζούμε και κινούμαστε και υ-
πάρχομε», ο Θεός που «δίνει σε όλους ζωή και πνοή και τα πά-
ντα» (Πραξ. 17/ιζ’ 28, 17/ιζ’ 25), μας έδωσε την ύπαρξή μας, την 
υπόσχεση της σωτηρίας, υλικές ευλογίες και πνευματικά χαρίσμα-
τα ώστε να είμαστε ευλογία για τους άλλους. Και πάλι, ανεξάρτητα 
από τα χαρίσματα ή τα τάλαντα με τα οποία έχουμε ευλογηθεί, εί-
μαστε υπόλογοι στον Δωρητή, για το πώς χρησιμοποιούμε αυτά τα 
χαρίσματα. 
 
Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 

 
ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 

Όλοι απολαμβάνουμε τις πνευματικές και υλικές ευλογίες, αλλά και 
τα δώρα που μας δίνει ο Θεός. Πόσο ανακουφιστικό είναι να γνω-
ρίζουμε, επίσης, ότι είμαστε μέρος της οικογένειάς Του! 
Διαβάστε Δευτ. 6/ς’ 5 και Ματθ. 22/κβ’ 37. Τι εννοούν αυτά τα εδά-
φια και πώς βρίσκουν εφαρμογή στη ζωή μας; 
…………………………………………………………………………….. 
Πώς θα αγαπούσατε τον Θεό «από όλη την καρδιά σου, και από 
όλη την ψυχή σου, και από όλη τη διάνοιά σου»; (Ματθ. 22/κβ’ 37). 
Το ενδιαφέρον είναι ότι η Αγία Γραφή μάς δίνει την απάντηση, ό-
μως δεν είναι αυτή που περιμένουν οι περισσότεροι άνθρωποι. 
Διαβάστε Δευτ. 10/ι’ 12, 13 και Α’ Ιωάν. 5/ε’ 3. Πώς ανταποκρινό-
μαστε στη σχέση αγάπης με τον Ουράνιο Πατέρα μας, με τη Βιβλι-
κή έννοια; 
…………………………………………………………………………….. 
Τηρώντας τον νόμο; Υπακούοντας στις εντολές; Για πολλούς Χρι-
στιανούς, δυστυχώς, η ιδέα της υπακοής στον νόμο (κυρίως στην 
τέταρτη εντολή) είναι νομικισμός, και ισχυρίζονται ότι καλούμαστε, 
απλώς, να αγαπάμε τον Θεό και να αγαπάμε τον πλησίον μας ό-
πως τον εαυτό μας. Ωστόσο, ο Κύριος είναι σαφής: αποκαλύπτου-
με την αγάπη μας προς τον Θεό και τους πλησίον μας με το να 
υπακούμε, ναι, στις εντολές Του. 
«Επειδή, αυτή είναι η αγάπη του Θεού, στο να τηρούμε τις εντολές 
του· και οι εντολές του δεν είναι βαριές.» (Α’ Ιωάν. 5/ε’ 3). Έχουμε 
συνηθίσει να ερμηνεύουμε αυτό το εδάφιο ως, ότι αγαπάμε τον 
Θεό και επομένως τηρούμε τις εντολές Του. Αυτό είναι σωστό. Αλ-
λά, μπορούμε, επίσης, να το ερμηνεύσουμε ως εξής: «αυτή είναι η 
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αγάπη του Θεού», δηλαδή γνωρίζουμε και βιώνουμε την αγάπη 
του Θεού τηρώντας τις εντολές Του.  
Στο Ματθ. 7/ζ’ 21-27 ο Ιησούς είπε ότι όσοι ακούν και κάνουν πρά-
ξη τα λόγια του Θεού, παρομοιάζονται με τον σοφό οικοδόμο που 
έχτισε το σπίτι του πάνω σε πέτρα. Εκείνοι που ακούν, αλλά δεν 
υπακούν παρομοιάζονται με τον ανόητο οικοδόμο που έχτισε το 
σπίτι του πάνω στην άμμο – με καταστροφικά αποτελέσματα. Και 
οι δύο άκουσαν τον λόγο – ο ένας υπάκουσε, ο άλλος όχι. Τα απο-
τελέσματα έκαναν τη διαφορά μεταξύ ζωής και θανάτου. 
ΣΚΕΨΗ: Σκεφτείτε τη σχέση μεταξύ της αγάπη του Θεού και της 
υπακοής στον νόμο Του. Γιατί η αγάπη για τον Θεό εκφράζεται με 
αυτόν τον τρόπο; Τι είναι αυτό που αφορά την τήρηση των εντο-
λών το οποίο, πράγματι, αποκαλύπτει αυτή την αγάπη; Σκεφτείτε 
τις επιπτώσεις της ανυπακοής του νόμου. 
 
Πέμπτη 5 Ιανουαρίου 
 

Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ 
Διαβάστε Ματθ. 6/ς’ 19-21. Ποιες κρίσιμες αλήθειες τονίζει ο Ιη-
σούς εδώ; 
…………………………………………………………………………….. 
Ποιος δεν έχει ακούσει για άτομα που είχαν συγκεντρώσει πλούτη 
και , για κάποιον λόγο, τα έχασαν; Ο κόσμος μας είναι ένα πολύ 
ασταθής: πόλεμοι, εγκλήματα, βία, φυσικές καταστροφές – οτιδή-
ποτε  μπορεί να έρθει ξαφνικά και να μας στερήσει όλα εκείνα τα 
οποία έχουμε αποκτήσει με κόπο, ειλικρίνεια και πίστη.  Επίσης, 
αιφνίδια έρχεται ο θάνατος, και έτσι αυτά τα πράγματα γίνονται ά-
χρηστα για μας, ούτως ή άλλως. 
Φυσικά, η Αγία Γραφή δεν μας λέει ποτέ ότι είναι λάθος να είμαστε 
πλούσιοι ή να αποκτήσουμε πλούτη – αντιθέτως, σε αυτά τα εδά-
φια ο Ιησούς μας προειδοποιεί να τα θέτουμε όλα σε σωστή βάση. 
Τι σημαίνει όμως να μαζεύεις θησαυρούς στον ουρανό; Σημαίνει να 
κάνεις τον Θεό και τον σκοπό Του πρώτο και κύριο στη ζωή σου, 
αντί να κάνεις πρώτα και κύρια τα χρήματα. Μεταξύ άλλων, σημαί-
νει να χρησιμοποιούμε ό,τι έχουμε για το έργο του Θεού, για την 
προώθηση της βασιλείας Του, να εργαζόμαστε για λογαριασμό 
άλλων και να γινόμαστε ευλογία για τους άλλους. 
Για παράδειγμα, όταν ο Θεός κάλεσε τον Άβραμ, σχεδίαζε να χρη-
σιμοποιήσει αυτόν και την οικογένειά του για να ευλογήσει όλες τις 
φυλές της γης. Ο Θεός είπε στον Αβραάμ, ο οποίος ονομάστηκε 
«φίλος του Θεού» (Ιακ. 2/β’ 23): «Και θα σε κάνω να γίνεις ένα με-
γάλο έθνος· και θα σε ευλογήσω, και θα μεγαλύνω το όνομά σου· 
και θα είσαι για ευλογία· και θα ευλογήσω εκείνους που σε ευλο-
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γούν, και θα καταραστώ εκείνους που σε καταρώνται· και μέσα 
από σένα θα ευλογηθούν όλες οι φυλές της γης.» (Γέν. 12/ιβ’ 2, 3). 
«Ώστε, αυτοί που είναι από την πίστη, ευλογούνται μαζί με τον πι-
στό Αβραάμ.» (Ιακ. 2/β’23,  Γάν. 12/ιβ’2, 3,  Γαλ. 3/γ’9). 
«Τα χρήματα έχουν τεράστια αξία επειδή μπορούν να κάνουμ με-
γάλο καλό. Στα χέρια των παιδιών του Θεού είναι τροφή στον πει-
νασμένο, νερό στο διψασμένο και ρούχα στο γυμνό. Είναι υπερά-
σπιση στον καταπιεσμένο και μέσο βοήθειας στον άρρωστο. Αλλά 
τα χρήματα δεν έχουν περισσότερη αξία απ’ ότι η άμμος, εκτός αν 
χρησιμοποιηθούν για να καλύψουν τις ανάγκες της ζωής, αν είναι 
ευλογία για τους άλλους κι αν συμβάλλουν για την προαγωγή του 
έργου του Χριστού.» Έ. Χουάιτ, Λ.Ζ., σ. 274. 
ΣΚΕΨΗ: «Επειδή, όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί θα είναι και η 
καρδιά σας.» (Ματθ. 6/ς’ 21). Πού λέει η καρδιά σας ότι βρίσκεται ο 
θησαυρός σας; 
 
Παρασκευή 6 Ιανουαρίου                     Δύση ηλίου: 17:20’ 
 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: 
«Η καρδιά του Θεού σκιρτάει για τα επίγεια παιδιά Του με αγάπη 
που είναι δυνατότερη και από αυτόν τον θάνατο. Θυσιάζοντας τον 
Υιό Του, ο Θεός κένωσε ολόκληρο τον ουρανό για χάρη μας. Η 
ζωή, ο θάνατος και το μεσιτικό έργο του Σωτήρα, η λειτουργική 
υπηρεσία των αγγέλων, οι ικεσίες του Αγίου Πνεύματος, η πάνω 
από όλα και με όλα τα μέσα στοργική φροντίδα του Πατέρα, το α-
μείωτο ενδιαφέρον των ουράνιων υπάρξεων, τα πάντα έχουν προ-
σφερθεί για τη λύτρωση του ανθρώπου.» Β.Χ. σ. 21. 

«Αν έχετε απαρνηθεί τον εαυτό σας και έχετε παραδοθεί στον Χρι-
στό, είστε μέλος της οικογένειας του Θεού, και τα πάντα στον οίκο 
του Πατέρα είναι για εσάς. Όλοι οι θησαυροί του Θεού είναι ανοι-
χτοί για εσάς, τόσο ο κόσμος που ζούμε όσο και αυτό πρόκειται να 
έρθει. Η διακονία των αγγέλων, η δωρεά του Αγίου Πνεύματος, οι 
κόποι των δούλων Του – όλα είναι για εσάς. Ο κόσμος, με όλα όσα 
συμπεριλαμβάνει, είναι δικός σας, στον βαθμό που μπορεί να σας 
ωφελήσει.» Έ. Χουάιτ, Thoughts From the Mount of Blessing, σ. 110. 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:  
1. Με όλα αυτά τα υπέροχα δώρα που δίνει ο Θεός στα παιδιά 
Του, πρέπει να αναρωτηθούμε όπως ο ψαλμωδός: «Τι να ανταπο-
δώσω στον Κύριο, για όλες τις ευεργεσίες Του σε μένα;» (Ψαλμ. 
116/ρις’ 12). Κάντε έναν κατάλογο με τις ευλογίες και τα δώρα του 
Θεού σε σας, στην πνευματική και την επίγεια ζωή σας. Πόσο ευ-
γνώμονες πρέπει να είμαστε στον Θεό για όλα αυτά; 
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2. Η Αγία Γραφή διδάσκει επανειλημμένα ότι ο Θεός, ο Δημιουρ-
γός μας, είναι και ο Συντηρητής μας (δείτε Εβρ. 1/α’ 3, Ιωβ 38/λη’ 
33-37, Ψαλ. 135/ρλε’ 6,7, Κολ. 1/α’ 17, Πράξ. 17/ιζ’ 28, Β’ Πέτρ. 
3/γ’ 7). Από τους γαλαξίες στο σύμπαν, μέχρι τους χτύπους της 
καρδιάς μας και τις δυνάμεις που συγκρατούν τη δομή του ατόμου, 
οι οποίες αποτελούν όλη τη γνωστή ύλη, είναι μόνο η δύναμη του 
Θεού να συντηρεί που διατηρεί όλα αυτά στη ζωή. Πώς αυτή η Βι-
βλική αλήθεια μας βοηθά να κατανοήσουμε ποιες ακριβώς είναι οι 
υποχρεώσεις μας απέναντι στον Θεό, όσον αφορά τον τρόπο με 
τον οποίο χρησιμοποιούμε ό,τι μας έχει δώσει; Πώς μας βοηθάει 
αυτή η πραγματικότητα να διατηρήσουμε τη ζωή μας και τον σκο-
πό της ζωής μας σε σωστή βάση; 
3. Το μάθημα αυτής της εβδομάδας μάς εξηγεί το γιατί από όλα 
όσα μας έχει προσφέρει ο Θεός, ο Ιησούς και το σχέδιο της σωτη-
ρίας είναι τα μεγαλύτερα δώρα από όλα. Αλήθεια, τι θα είχαμε αν 
δεν είχαμε αυτό το δώρο και τη μεγάλη ελπίδα που μας προσφέρει; 
Ένας άθεος συγγραφέας περιέγραψε τους ανθρώπους ως τίποτε 
άλλο από “κομμάτια φθαρμένης σάρκας πάνω σε αποσυντιθέμενα 
οστά”. Γιατί, χωρίς το δώρο του ευαγγελίου, θα είχε δίκιο ο συγ-
γραφέας; 
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7 Ιανουαρίου – 13 Ιανουαρίου                       Σάββατο απόγευμα 

 

2.  ΟΙ ΔΙΑΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΜΑΖΙ ΜΑΣ 
 

 
 

 

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Και αν υπακούς με επιμέλεια τη φωνή τού 
Κυρίου τού Θεού σου, για να προσέχεις να κάνεις όλες τις εντολές 
Του, που σήμερα Εγώ σε προστάζω, ο Κύριος ο Θεός Σου θα σε 
υψώσει επάνω από όλα τα έθνη τής γης· Και θάρθουν επάνω σου 
όλες αυτές οι ευλογίες, και θα σε βρουν, αν υπακούσεις στη φωνή 
τού Κυρίου τού Θεού σου.» Δευτερονόμιο 28/κη’ 1, 2. 
 

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Ματθ. 10/ι’22, 
Ιωάν. 6/ς’29, Δευτ. 28/κη’1-14, Παρ. 3/γ’1-10, Μαλ. 3/γ’7-11, Ματθ. 
6/ς’25-33. 
 

Παραδόξως, ο Θεός έχει κάνει κάποιες διαθήκες μαζί μας. Οι πε-
ρισσότερες είναι διμερείς, που σημαίνει ότι οι δύο πλευρές – Θεός 
και άνθρωποι – έχουν να εκπληρώσουν από ένα μέρος.  
Ένας σπανιότερος τύπος διαθήκης είναι η μονομερής. “Θα το κάνω 
αυτό, είτε κάνεις κάτι είτε όχι”. Μερικές από τις διαθήκες του Θεού 
με τους ανθρώπους είναι μονομερείς. Για παράδειγμα, «ανατέλλει 
τον ήλιο Του επάνω σε πονηρούς και αγαθούς, και βρέχει επάνω 
σε δικαίους και αδίκους». Ό,τι κι αν κάνουμε ή δεν κάνουμε ο Θεός 
θα φέρει τον ήλιο και τη βροχή. Μετά τον κατακλυσμό, ο Θεός υ-
ποσχέθηκε στην ανθρωπότητα και «σε κάθε έμψυχο ζώο» ότι δεν 
θα υπάρξει ποτέ ξανά κατακλυσμός που θα καλύψει όλη τη γη, 
ανεξάρτητα από τις πράξεις μας. Υποσχέθηκε επίσης, «Όσον και-
ρό η γη παραμένει, σπορά και θερισμός, και ψύχος και καύμα, και 
καλοκαίρι και χειμώνας, και ημέρα και νύχτα, δεν θα παύσουν να 
υπάρχουν.» (Ματθ. 5/ε’ 45,  βλ. Γεν. 9/θ’ 9-16,  8/η’ 22). Οι εποχές 
θα εναλλάσσονται, ανεξάρτητα από το τι κάνουμε εμείς. 
Η εβδομάδα με μια ματιά: Αυτή την εβδομάδα θα μελετήσουμε 
μερικές πολύ σημαντικές διμερείς διαθήκες μεταξύ του Θεού και 
των παιδιών Του. Ας προσευχηθούμε ότι με τη χάρη Του, θα τη-
ρήσουμε το δικό μας μέρος της διαθήκης. 
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Κυριακή 8 Ιανουαρίου 
 

Η ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ 
Ο θάνατος του Χριστού στον Γολγοθά κατέστησε δυνατή τη σωτη-
ρία για κάθε άνθρωπο που έζησε στο παρελθόν ή θα ζήσει στο 
μέλλον. Σε αντίθεση με την υπόσχεση των εποχών, η σωτηρία δεν 
είναι μονομερής – δεν δίνεται σε όλους, ανεξάρτητα από το τι κά-
νουν. Η πεποίθηση ότι όλοι θα σωθούν ονομάζεται «οικουμενικό-
τητα». 
Αντίθετα, δίδαξε ξεκάθαρα ότι, παρόλο που πέθανε για όλη την 
ανθρωπότητα, πολλοί άνθρωποι ακολουθούν τον δρόμο της κατα-
στροφής και του αιώνιου θανάτου (Ματθ. 7/ζ’ 13, 14). 
Τι μας λένε τα παρακάτω εδάφια για το πώς οι άνθρωποι λαμβά-
νουν το δώρο της σωτηρίας του Ιησού; 
Α’ Ιωάν. 5/ε’13……………………………………………………………. 
Ματθ. 10/ι’22……………………………………………………………... 
Ιωάν. 6/ς’29………………………………………………………………. 
Β’ Πετρ. 1/α’10,11……………………………………………………….. 
Ο απ. Παύλος κατανοούσε τη διμερή φύση της διαθήκης της σω-
τηρίας. Γνωρίζοντας ότι σύντομα επρόκειτο να εκτελεστεί, και παρά 
το γεγονός ότι πολλοί από αυτούς που Τον συνόδευαν του τον εί-
χαν εγκαταλείψει, ο απ. Παύλος είπε με βεβαιότητα στον αγαπημέ-
νο του φίλο Τιμόθεο ότι είχε τηρήσει το δικό του μέρος της διαθή-
κης. «Επειδή, εγώ γίνομαι ήδη σπονδή, και ο καιρός της αναχώ-
ρησής μου έφτασε. Τον αγώνα τον καλό αγωνίστηκα, τον δρόμο 
τελείωσα, την πίστη διατήρησα· τώρα, πλέον, μου απομένει το 
στεφάνι τής δικαιοσύνης, το οποίο ο Κύριος θα μου αποδώσει κατά 
την ημέρα εκείνη, ο δίκαιος κριτής· και όχι μονάχα σε μένα, αλλά 
και σε όλους όσους επιποθούν την επιφάνειά Του.» (Β’ Τιμ. 4/δ’ 6-
8). 
Ο απ. Παύλος λέει: “Είμαι έτοιμος, επειδή έδωσα τον καλό αγώνα, 
τελείωσα την πορεία μου, διατήρησα την πίστη.” Όμως, ήταν πολύ 
ξεκάθαρος ότι η σωτηρία γίνεται μόνο με την πίστη και όχι με τα 
έργα του νόμου. Εδώ, λοιπόν, δεν εξετάζει τα έργα ή τα επιτεύγμα-
τά του σαν να ήταν αυτά που αποφέρουν αξία απέναντι στον Θεό. 
Το «στεφάνι τής δικαιοσύνης» που τον περιμένει είναι η δικαιοσύνη 
του Ιησού, την οποία ο απ. Παύλος διεκδίκησε μέσω της πίστης και 
την κράτησε μέχρι τέλους της ζωής του. 
ΣΚΕΨΗ: Αν και η σωτηρία είναι ένα δώρο που δεν το αξίζαμε, ποια 
είναι η διαφορά μεταξύ εκείνων που το αποδέχονται από εκείνους 
που δεν το αποδέχονται; Τι απαιτεί η αποδοχή αυτού του δώρου; 
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Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 
 

ΝΑ ΑΚΟΥΣΕΙΣ ΜΕ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ 
Το βιβλίο του Δευτερονομίου είναι ο γραπτός αποχαιρετισμός του 
Μωυσή προς τη δεύτερη γενιά των Ισραηλιτών, μετά τα 40 χρόνια 
περιπλάνησης στην έρημο. Τα μηνύματα αυτά δόθηκαν στις πε-
διάδες του Μωάβ, ακριβώς ανατολικά της Ιεριχώ. Το Δευτερονόμιο 
έχει ονομαστεί εύστοχα «Το βιβλίο της υπενθύμισης». 
Σε αυτό το βιβλίο ο Μωυσής εξετάζει την πιστή σχέση του Θεού με 
τον λαό Ισραήλ. Αφηγείται τα ταξίδια από το Όρος Σινά μέχρι τη 
Κάδης Βαρνή, στην άκρη της Γης της Επαγγελίας, καθώς και την 
εξέγερση και τα 40 χρόνια περιπλάνησης στην έρημο. Επαναδια-
τυπώνει τις Δέκα Εντολές και την εντολή απόδοσης δεκάτων. Ό-
μως, η πρωταρχική εστίαση του Δευτερονομίου είναι η συμβουλή 
να υπακούμε στον Θεό για να λάβουμε τις ευλογίες Του. Ο Μωυ-
σής παρουσιάζει τον Θεό ως Εκείνον που έχει την ικανότητα και 
την επιθυμία να φροντίζει τον λαό Του. 
Διαβάστε Δευτ. 28/κη’ 1-14. Ποια υπόσχεση δόθηκε στον λαό για 
μεγάλες ευλογίες; Τι πρέπει να κάνουν για να τις λάβουν; 
…………………………………………………………………………….. 
Ο Μωυσής ήταν πολύ πρόθυμος να εξηγήσει στον λαό ότι ο Θεός 
είχε υπόψη Του υπέροχες, ακόμα και θαυματουργές ευλογίες γι’ 
αυτούς. Τα λόγια του, «Αν ακούσεις με επιμέλεια», τους έδωσαν να 
καταλάβουν ότι εδώ διακυβεύεται η αιώνια κατάληξή τους. Τι ισχυ-
ρή έκφραση της πραγματικότητας της ελεύθερης επιλογής! Το ε-
κλεκτό έθνος ήταν αποδέκτες μεγάλων ευλογιών και μεγάλων υ-
ποσχέσεων, αλλά όχι άνευ όρων. Έπρεπε να τις αποδεχθούν, να 
τις λάβουν και να ενεργήσουν σύμφωνα με αυτές. 
Και τίποτα από όσα τους ζήτησε ο Θεός δεν ήταν πολύ δύσκολο γι’ 
αυτούς. «Επειδή, αυτή η εντολή, που εγώ σε προστάζω σήμερα, 
δεν είναι πολύ βαριά για σένα, ούτε βρίσκεται μακριά. Δεν είναι 
στον ουρανό, ώστε να πεις: Ποιος θα ανέβει για μας στον ουρανό, 
και θα μας τη φέρει, για να την ακούσουμε, και να την εκτελέσουμε; 
Ούτε είναι πέρα από τη θάλασσα, ώστε να πεις: Ποιος θα διασχίσει 
τη θάλασσα, για μας, και θα τη φέρει σε μας, για να την ακούσουμε 
και να την εκτελέσουμε; Αλλά, είναι πολύ κοντά σου ο λόγος, στο 
στόμα σου, και στην καρδιά σου, για να τον εκτελείς.» (Δευτ. 30/λ’ 
11-14). 
Φυσικά, εκτός από τις ευλογίες υπήρχαν και οι προειδοποιήσεις 
για τις κατάρες, για ό,τι θα ακολουθούσε αν δεν υπάκουαν (Δευτ. 
28/κη’ 15-68), δηλαδή, τις συνέπειες που θα επέφερε η αμαρτία και 
η επανάστασή τους. 
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ΣΚΕΨΗ: Τι σημαίνει για εμάς, σήμερα, να ακούμε με επιμέλεια αυ-
τά που λέει ο Θεός να κάνουμε; 
 
Τρίτη 10 Ιανουαρίου 
 

ΤΙΜΗΣΤΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ 
Το βιβλίο των Παροιμιών δεν πραγματεύεται τόσο το σωστό και το 
λάθος, όσο τη σοφία και την αφροσύνη. Καθώς το διαβάζει κά-
ποιος, διακρίνει τα οφέλη της σοφίας και τις παγίδες της αφροσύ-
νης. 
Διαβάστε Παρ. 3/γ’ 1-10. Ποιες θαυμάσιες υποσχέσεις δίνονται 
εδώ; Τι σημαίνει η φράση «από τις απαρχές όλων των γεννημάτων 
σου»; 
…………………………………………………………………………….. 
Ο Θεός μάς ζητάει να Τον βάζουμε Πρώτο στη διαχείριση των α-
γαθών μας, ως αναγνώριση της ιδιοκτησίας Του πάνω στο καθετί 
και ως έκφραση της εμπιστοσύνης μας σ’ Αυτόν ότι μας φροντίζει. 
Επιπροσθέτως, μας λέει ότι αν Τον βάλουμε Πρώτο, τότε θα ευλο-
γήσει όλα όσα έχουμε. Το να έχουμε τον Θεό Πρώτο, είναι μια 
πράξη πίστης, μια εκδήλωση εμπιστοσύνης στον Κύριο με όλη μας 
την καρδιά. Στην πραγματικότητα σημαίνει να μην στηριζόμαστε 
στη δική μας σύνεση (πράγμα ιδιαίτερα σημαντικό επειδή πολύ 
συχνά συμβαίνουν πράγματα που δεν μπορούμε να κατανοήσου-
με). 
Τίποτα όμως δεν πρέπει να μας ωθεί περισσότερο στην εμπιστο-
σύνη στον Θεό και στην αγάπη Του από ό,τι ο Σταυρός. Όταν συ-
νειδητοποιούμε τι έχει δοθεί στον καθένα μας μέσω του Ιησού, όχι 
μόνο ως Δημιουργό και Συντηρητή μας, αλλά και ως Λυτρωτή μας 
(Ιωάν. 1/α’1-4, Εβρ. 1/α’3, Αποκ. 5/ε’9), το να επιστρέψουμε στον 
Θεό τα πρωτογεννήματα από ό,τι έχουμε είναι το λιγότερο που 
μπορούμε να κάνουμε. 
«Ο Κύριος όχι μόνο διεκδικεί το δέκατο ως δικό Του, αλλά μας λέει 
και πώς πρέπει να το κρατάμε γι’ Αυτόν. “Τίμα τον Κύριο από τα 
υπάρχοντά σου, και από τις απαρχές όλων των γεννημάτων σου” 
(Παρ. 3/γ’ 9). Αυτό δεν σημαίνει να ξοδεύουμε τους πόρους μας για 
τον εαυτό μας και να φέρνουμε στον Κύριο το υπόλοιπο – αν και 
κατά τα άλλα, θα μπορούσε να είναι ένα τίμιο δέκατο. Πρωτίστως, 
ξεχωρίστε το δέκατο του Θεού.» Έ. Χουάιτ, Counsels on Stewardship, σ. 81. 

Ο Θεός λέει ότι αν Τον βάλουμε Πρώτο, «θα γεμίσουν οι σιταπο-
θήκες σου από αφθονία» (εδ.10). Ωστόσο, αυτό δεν πρόκειται να 
συμβεί ως εκ θαύματος – δεν πρόκειται να ξυπνήσουμε μια μέρα 
και να διαπιστώσουμε ότι οι αποθήκες μας γέμισαν. Αντίθετα, η 
Αγία Γραφή είναι γεμάτη αρχές για την καλή διαχείριση, τον προ-
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σεκτικό προγραμματισμό και την οικονομική υπευθυνότητα, από τις 
οποίες η πίστη σε αυτό που μας καλεί ο Θεός να κάνουμε είναι η 
πρώτη και κύρια ευθύνη μας. 
ΣΚΕΨΗ: Πώς μπορούμε να μάθουμε να εμπιστευόμαστε τον Θεό 
και τις υποσχέσεις Του σε δύσκολους οικονομικά καιρούς, όταν 
ακόμα και αν προσπαθούμε να είμαστε πιστοί, οι «σιταποθήκες» 
μας και οι «ληνοί» μας δεν γεμίζουν; 
 
Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 

 
Η ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΔΕΚΑΤΟΥ 

Υπάρχει μια στενή πνευματική σχέση μεταξύ της εφαρμογής του 
δέκατου και της σχέσης μας με τον Θεό. Οι Ισραηλίτες ευημερού-
σαν όταν υπάκουαν στον Θεό και όταν ήταν πιστοί στα δέκατα. 
Αντίθετα, αντιμετώπιζαν δυσκολίες όταν δεν το εφάρμοζαν. Φαινό-
ταν πως διένυαν έναν κύκλο υπακοής και ευημερίας και στη συνέ-
χεια ανυπακοής και προβλημάτων. Κατά τη διάρκεια μιας από αυ-
τές τις περιόδους απιστίας, ο Θεός, μέσω του προφήτη Μαλαχία, 
πρότεινε μια διμερή διαθήκη με τον λαό Του. 
Διαβάστε Μαλ. 3/γ’ 7-11. Ποιες είναι οι υποσχέσεις και οι υποχρε-
ώσεις που περιέχονται σε αυτά τα εδάφια; 
…………………………………………………………………………….. 
Ο Θεός υποσχέθηκε στον λαό ότι αν επέστρεφαν σε Αυτόν, θα ε-
πέστρεφε κι Εκείνος σε αυτούς. Όταν ρώτησαν τι εννοούσε, τους 
είπε ρητά: «Φέρτε όλα τα δέκατα στην αποθήκη, για να είναι τροφή 
στον οίκο μου». Και αν το κάνετε, θα «ανοίξω τους καταρράκτες 
τού ουρανού, και εκχέω την ευλογία σε σας, ώστε να μη επαρκεί 
τόπος γι’ αυτή» (Μαλ. 3/γ’ 10). Αν δεν έχουμε αρκετό τόπο για να 
τη δεχθούμε, έχουμε πλεόνασμα με το οποίο μπορούμε να βοηθή-
σουμε άλλους και να συμβάλουμε στην προώθηση της υπόθεσης 
του Θεού. 
«Εκείνος που έδωσε τον μονογενή Υιό Του να πεθάνει για σας, 
έκανε διαθήκη μαζί σας. Σας δίνει τις ευλογίες Του και σε αντάλ-
λαγμα απαιτεί να Του φέρνετε τα δέκατα και τις προσφορές σας. 
Κανείς δεν θα τολμήσει ποτέ να πει ότι δεν υπήρχε τρόπος να κα-
τανοήσει αυτό θέμα. Το σχέδιο του Θεού σχετικά με τα δέκατα και 
τις προσφορές αναφέρεται ξεκάθαρα στο τρίτο κεφάλαιο του Μα-
λαχία. Ο Θεός καλεί τους αντιπροσώπους Του να είναι πιστοί στη 
συνθήκη που έχει συνάψει μαζί τους.» Έ. Χουάιτ, Counsels on Stewardship, σ. 

75. 

Μια θετική εκδήλωση περιγράφεται κατά τη διάρκεια της βασιλείας 
του καλού βασιλιά Εζεκία, από τη φυλή του Ιούδα. Στο βασίλειο του 
Ιούδα υπήρξε μια πραγματική αναγέννηση και ο λαός άρχισε να 
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επιστρέφει πιστά τα δέκατα και τις προσφορές του στην αποθήκη 
του ναού. Συγκεντρώθηκαν τόσα πολλά δέκατα που σχημάτισαν 
σωρούς μέσα στον ναό. Το Β’ Χρονικών 31/λα’ 5 διηγείται τι συνέ-
βη όταν ο λαός «έφεραν απαρχές από σιτάρι, και κρασί, και λάδι, 
και μέλι, και από όλα τα γεννήματα του χωραφιού σε αφθονία· α-
κόμα, έφεραν σε αφθονία τα δέκατα από κάθε πράγμα». 
ΣΚΕΨΗ: Ποια σημασία έχει η απόδοση του δέκατου ή παρακράτη-
ση του για τη δική μας πνευματικότητα και τη σχέση μας με τον 
Θεό; 
 
Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 
 

ΖΗΤΑΤΕ ΠΡΩΤΑ ΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 
Για τον Ιησού ειπώθηκε ότι: «το πολύ πλήθος τον άκουγε με ευχα-
ρίστηση» (Μαρκ. 12/ιβ’ 37). Οι περισσότεροι από τους ανθρώπους 
στα μεγάλα πλήθη που ακολουθούσαν και άκουγαν τον Ιησού ανή-
καν – στον απλό λαό. Ήταν εκείνοι που τράφηκαν στην πλαγιά του 
βουνού και άκουσαν την Επί του Όρους Ομιλία. Ο Ιησούς, ουσια-
στικά, τους είπε: “Ξέρω ότι ανησυχείτε για την εξασφάλιση των οι-
κογενειών σας. Ανησυχείτε για το φαγητό και το νερό που χρειάζε-
στε καθημερινά, για τα ρούχα, για τη ζεστασιά και την προστασία. 
Αλλά, Εγώ σας προτείνω…” 
Διαβάστε Ματθ. 6/ς’ 25-33. Τι υπόσχεται εδώ ο Ιησούς, και τι έ-
πρεπε να κάνουν οι άνθρωποι για να λάβουν αυτές τις υποσχέσεις; 
…………………………………………………………………………….. 
Πολλές από τις υποσχέσεις του Θεού έχουν στοιχεία διμερούς δια-
θήκης. Δηλαδή, για να λάβουμε την ευλογία, πρέπει να κάνουμε 
και εμείς το μέρος που μας αναλογεί. 
Διαβάστε Ησ. 26/κς’ 3. Τι καλούμαστε να κάνουμε για να έχουμε 
την ειρήνη του Θεού; 
…………………………………………………………………………….. 
Διαβάστε Α’ Ιωάν. 1/α’ 9. Τι θα κάνει ο Ιησούς αν ομολογήσουμε τις 
αμαρτίες μας; 
…………………………………………………………………………….. 
Διαβάστε Β’ Χρον. 7/ζ’ 14. Ποια είναι τα «αν» που προτείνει ο Θεός 
εδώ; 
…………………………………………………………………………….. 
 

Όλα αυτά τα εδάφια και πολλά άλλα, αφορούν το σημαντικό γεγο-
νός ότι, παρόλο που ο Θεός είναι και ο Κυρίαρχος, ο Δημιουργός 
και ο Συντηρητής μας, και παρότι που η σωτηρία είναι δώρο χάρης 
που δεν το αξίζαμε, εξακολουθούμε να έχουμε συμμετοχή στο με-
γάλο δράμα της Μεγάλης Διαμάχης, εδώ στη γη. Χρησιμοποιώντας 
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το ιερό δώρο της ελεύθερης βούλησης, της ελεύθερης επιλογής, 
πρέπει να επιλέξουμε να ακολουθήσουμε την προτροπή του Αγίου 
Πνεύματος και να υπακούσουμε σε αυτό που μας καλεί ο Θεός να 
κάνουμε. Παρόλο που ο Κύριος μας προσφέρει ευλογίες και ζωή, 
εμείς  μπορεί να επιλέξουμε την κατάρα και τον θάνατο. Δεν είναι 
λοιπόν περίεργο που ο Θεός λέει: «διαλέξτε τη ζωή, για να ζείτε, 
εσύ και το σπέρμα σου» (Δευτ. 30/λ’ 19). 
 
Παρασκευή 13 Ιανουαρίου          Δύση ηλίου: 17:27’  
 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: 
«Όποτε ο λαός του Θεού, σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή υλοποί-
ησε με χαρά και προθυμία το σχέδιό Του σε συστηματική ευεργε-
σία (δέκατα), σε δωρεές και προσφορές, πραγματοποίησε την α-
κλόνητη υπόσχεση ότι η ευημερία θα αντάμειβε όλους τους κόπους 
τους, ακριβώς ανάλογα με το πόσο υπάκουαν στις απαιτήσεις Του. 
Όταν αναγνώριζαν τις αξιώσεις τού Θεού και συμμορφώνονταν με 
τις απαιτήσεις Του, τιμώντας Τον με την περιουσία τους, οι σιτα-
ποθήκες τους γέμιζαν με αφθονία. Όταν όμως, έκλεβαν τον Θεό 
στα δέκατα και τις προσφορές, τότε έπρεπε να συνειδητοποιήσουν 
ότι δεν έκλεβαν μόνο Εκείνον, αλλά και τους εαυτούς τους, διότι 
Εκείνος περιόριζε τις ευλογίες Του προς αυτούς, ακριβώς κατά τον 
ίδιο τρόπο που εκείνοι περιόριζαν τις προσφορές τους προς Αυ-
τόν.» Έ. Χουάιτ, T.C., Τ.3, σ. 395.  
Η Αγία Γραφή είναι πολύ σαφής, ότι σωζόμαστε μόνο με την πίστη, 
ένα δώρο της χάρης του Θεού. Η υπακοή μας στις εντολές Του 
είναι μια απάντηση στη χάρη Του – δεν την κερδίσαμε (άλλωστε, 
αν την είχαμε κερδίσει, δεν θα ήταν χάρη: δείτε Ρωμ. 4/δ’ 1-4). 
Πράγματι, όταν εξετάζουμε τη διμερή διαθήκη του Θεού μαζί μας, 
μπορούμε να δούμε τόσο τις ευλογίες μας, όσο και τις ευθύνες μας. 
Καθώς ανταποκρινόμαστε σε αυτά που μας προσφέρει ο Θεός, 
καθορίζουμε τη σχέση μας μαζί Του, και σε μεγάλο βαθμό, καθορί-
ζουμε την κατάλληξή μας. Η υπακοή – η υπηρεσία και η υποταγή 
από αγάπη – είναι το αληθινό σημάδι της μαθητείας. Δίχως να μας 
απαλλάσσει από την υπακοή, η πίστη και μόνο είναι που μας κάνει 
κοινωνούς της χάρης του Χριστού. Η χάρη Του μας επιτρέπει να 
επιδεικνύουμε την υπακοή που ζητά ο Θεός από εμάς. 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:  
1. Έχει ειπωθεί ότι αν κάθε Αντβεντιστής ήταν πιστός στην επι-
στροφή των δεκάτων, η εκκλησία μας θα είχε υπεραρκετά χρήματα 
για να κάνει όλα όσα χρειάζεται για τη διάδοση του ευαγγελίου. Τι 
κάνουμε, όσον αφορά τα δέκατα και τις προσφορές, για να βοηθή-
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σουμε την εκκλησία να πραγματοποιήσει αυτό για το οποίο έχει 
κληθεί; 
2. Μείνετε περισσότερο στην ιδέα του πόσο σημαντικές είναι οι 
επιλογές και τα έργα μας στη σχέση μας με τον Θεό. Πώς αντιλαμ-
βανόμαστε τα ζητήματα των έργων και της υπακοής, συμπεριλαμ-
βανομένης της επιστροφής των δεκάτων και της καλής διαχείρισης, 
χωρίς να πέφτουμε στην παγίδα του νομικισμού; 
3. Συζητήστε την ερώτηση της Τρίτης, σχετικά με τις δύσκολες 
στιγμές που πιθανόν να έρθουν, ακόμα κι όταν είμαστε πιστοί. Πώς 
αντιδρούμε όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, και πώς μπορούμε να μην 
αποθαρρυνθούμε; 
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14 Ιανουαρίου – 20 Ιανουαρίου                    Σάββατο απόγευμα 

 
3. Η ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΟΥ ΔΕΚΑΤΟΥ 

 

 
 

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Φέρετε όλα τα δέκατα στην αποθήκη για να 
είναι τροφή στον οίκο Μου· και, τώρα, δοκιμάστε Με σε τούτο, λέει 
ο Κύριος των δυνάμεων, αν δεν σας ανοίξω τους καταρράκτες τού 
ουρανού, και εκχέω την ευλογία σε σας, ώστε να μην επαρκεί τό-
πος γι’ αυτήν.» Μαλαχίας 3/γ’ 10 
 

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Γεν. 14/ιδ’ 18-20,  
Μαλ. 3/γ’ 10, Δευτ. 12/ιβ’ 5-14,  Λευιτ. 27/κζ’ 30,  Α’ Βασ. 17/ιζ’ 9-
16,  Α’ Κορ. 4/δ’ 1, 2. 
 

Στη Γέν. 14/ιδ’, ο Άβραμ είχε επιστρέψει από μια επιτυχημένη α-
ποστολή διάσωσης ομήρων στην οποία είχε σώσει τον ανιψιό του 
Λωτ, την οικογένειά του και όλους όσους είχαν μεταφερθεί από τα 
Σόδομα. Ο βασιλιάς των Σοδόμων ήταν τόσο ευγνώμων, που για 
να τον ευχαριστήσει πρόσφερε στον Άβραμ όλα τα λάφυρα της 
μάχης. Ο Άβραμ όχι μόνο αρνήθηκε την προσφορά, αλλά έδωσε το 
δέκατο από όλα όσα κατείχε στον Μελχισεδέκ.  
Αμέσως μετά την εμπειρία με το δέκατο, ο Θεός είπε στον Άβραμ: 
«Μη φοβάσαι, Άβραμ· εγώ είμαι ο υπερασπιστής σου· ο μισθός 
σου θα είναι υπερβολικά μεγάλος.» Στην πραγματικότητα ο Κύριος 
έλεγε στον Άβραμ: “Μην ανησυχείς. Εγώ θα είμαι ο προστάτης και 
ο τροφοδότης σου.” Στη συνέχεια, πολύ αργότερα, ο Μωυσής είπε 
στον λαό Ισραήλ, καθώς επρόκειτο να εισέλθουν στη γη Χαναάν: 
«Θα αποδεκατίζεις οπωσδήποτε όλα τα γεννήματα του σπόρου 
σου, που φέρνει το χωράφι κάθε χρόνο…για να μάθεις να φοβάσαι 
πάντοτε τον Κύριο τον Θεό σου.» (Γεν. 15/ιε’ 1, Δευτ. 14/ιδ’ 22, 23). 
Η Έ. Χουάιτ έγραψε: «Οι άνθρωποι έπρεπε να προσφέρουν στον 
Θεό δώρα για θρησκευτικούς σκοπούς πριν δοθεί το συγκεκριμένο 
σύστημα στον Μωυσή, ακόμη και από τις ημέρες του Αδάμ.» T.C., 

σ. 393. 
Τι σημαίνουν όλα αυτά για εμάς σήμερα;   
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Κυριακή 15 Ιανουαρίου 
 

ΤΟ ΔΕΚΑΤΟ ΙΣΟΥΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΕΚΑ ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ 
Τα λεξικά ορίζουν το δέκατο, ως το ένα δέκατο από κάτι ή ως το 
10% (δέκα τοις εκατό). Αυτός ο ορισμός έχει πιθανότατα υιοθετηθεί 
από την αφήγηση της Αγίας Γραφής. Το δέκατο είναι απλά η επι-
στροφή του 10% του εισοδήματός μας, ή της αύξησης, στον Θεό. 
Καταλαβαίνουμε ότι όλα όσα έχουμε ανήκουν εξαρχής σε Αυτόν. Η 
νομοθεσία που δόθηκε για το δέκατο στο όρος Σινά, επισημαίνει 
ότι είναι ιερό και ανήκει στον Θεό (βλ. Λευιτ. 27/κζ’ 30, 32). Ο Θεός 
ζητάει μόνο το δικό Του 10%. Οι δικές μας προσφορές ευγνωμο-
σύνης είναι ξεχωριστές από την προσφορά του δέκατου. Το δέκατο 
είναι η ελάχιστη μαρτυρία της χριστιανικής μας δέσμευσης. Πουθε-
νά στην Αγία Γραφή δεν βρίσκουμε κάποια ένδειξη ότι το μερίδιο 
του Θεού είναι μικρότερο από ένα δέκατο.  
Διαβάστε Γεν. 14/ιδ’ 18-20 και Εβρ. 7/ζ’ 1-9. Ποια είναι η αντίδραση 
του Άβραμ στη συνάντηση με τον Μελχισεδέκ; Τι μας διδάσκει αυτό 
για το πόσο βαθιά στο παρελθόν είναι ριζωμένη αυτή η πρακτική; 
…………………………………………………………………………….. 
Η πρώτη αναφορά του δέκατου στην Αγία Γραφή γίνεται στη Γεν. 
14/ιδ’, όπου περιγράφεται η συνάντηση του Μελχισεδέκ με τον Ά-
βραμ. Η τελευταία αναφορά του δέκατου στην Αγία Γραφή υπεν-
θυμίζει την ίδια συνάντηση, αλλά οι λέξεις δέκατο και αποδεκατι-
σμός χρησιμοποιούνται εναλλάξ (βλ. Εβρ. 7/ζ’ 1-9). Σημειώστε ότι 
στην ιστορία των Εβραίων ούτε ο Μελχισεδέκ ούτε ο Χριστός ανή-
καν στη φυλή Λευί, οπότε το δέκατο προηγείται και ακολουθεί την 
ιδιαιτερότητα των Λευιτών. Το δέκατο δεν είναι αποκλειστικά εβρα-
ϊκό έθιμο και δεν προήλθε από τους Εβραίους, στο Σινά. 
Διαβάστε Γεν. 28/κη’ 13, 14, 20-22. Τι υποσχέθηκε ο Θεός στον 
Ιακώβ και ποια ήταν η απάντηση του Ιακώβ στον Θεό; 
…………………………………………………………………………….. 
Όταν ο Ιακώβ έφυγε από το σπίτι του για να ξεφύγει από τον θυ-
μωμένο αδελφό του, Ησαύ, ένα βράδυ είδε στο όνειρό του μια 
σκάλα που ανέβαινε από τη γη στον ουρανό. Άγγελοι ανέβαιναν 
και κατέβαιναν πάνω σε αυτήν. Ο Θεός στεκόταν στην κορυφή και 
υποσχόταν να είναι μαζί του, και πως μια μέρα θα τον έφερνε πί-
σω, στο σπίτι του. Ο Ιακώβ έχοντας μια πραγματική εμπειρία με-
ταστροφής, είπε: «Ο Κύριος θα είναι ο Θεός μου…και από όλα όσα 
μου δώσεις, το δέκατο θα το προσφέρω σε σένα» (Γεν. 28/κη’ 21, 
22). 
ΣΚΕΨΗ: Γιατί είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι τα δέκατα, 
όπως και το Σάββατο, δεν ήταν κάτι που προερχόταν από τον αρ-
χαίο ισραηλίτικο νόμο ή το θρησκευτικό τους σύστημα; Ποιο μήνυ-
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μα πρέπει να πάρουμε από αυτή την αλήθεια, εμείς που ζούμε με-
τά τη σταύρωση του Χριστού;  
 
 Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 
 

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΑΠΟΘΗΚΗ; 
Διαβάστε Μαλ. 3/γ’ 10. Τι μπορούμε να μάθουμε από αυτό το εδά-
φιο σχετικά με το πού πρέπει να πηγαίνουν τα δέκατά μας; 
…………………………………………………………………………….. 
Αν και δεν δίνονται συγκεκριμένες οδηγίες στην περικοπή, είναι 
ωστόσο προφανές ότι ο λαός του Θεού γνώριζε τι εννοούσε με τη 
λέξη «αποθήκη». Ο Θεός συμπεριλαμβάνει στις οδηγίες Του, «για 
να είναι τροφή στον οίκο μου». Ο λαός Του κατάλαβε ότι ο οίκος 
του Θεού ήταν αρχικά το αγιαστήριο – μια περίτεχνη σκηνή που 
χτίστηκε με συγκεκριμένες οδηγίες που δόθηκαν στον Μωυσή, στο 
όρος Σινά. Αργότερα, όταν ο λαός έζησε στη Γη της Επαγγελίας, η 
κεντρική τοποθεσία ήταν στη Σηλώ και στη συνέχεια, στο ναό της 
Ιερουσαλήμ. 
Διαβάστε Δευτ. 12/ιβ’ 5-14. Αυτά τα εδάφια δεν λένε ότι ο λαός του 
Θεού μπορούσε να επιστρέφουν τα δέκατά τους με βάση τη δική 
τους σύνεση. Ποιες αρχές μπορούμε να πάρουμε από αυτά τα ε-
δάφια για τον εαυτό μας, σήμερα; 
…………………………………………………………………………….. 
Ως μέλη της οικογένειας του Θεού, θέλουμε να κατανοήσουμε και 
να εφαρμόσουμε το θέλημά Του σχετικά με το τι πρέπει να κάνου-
με με τα δέκατά μας. Από τις αναφορές της Αγίας Γραφής βλέπου-
με ότι τρεις φορές τον χρόνο – το Πάσχα, την Πεντηκοστή και τη 
γιορτή της Σκηνοπηγίας – ο λαός του Θεού έπρεπε να ταξιδεύει 
στην Ιερουσαλήμ για να φέρει προσωπικά τα δέκατα και τις προ-
σφορές του, λατρεύοντας και δοξάζοντας τον Θεό. Στη συνέχεια, οι 
Λευίτες μοίραζαν τα δέκατα στους αδελφούς τους, σε όλη τη γη του 
Ισραήλ (δείτε Εξ. 23/κγ’ 14-17, Β’ Χρον. 31/λα’ 11-21, Νεεμ. 12/ιβ’ 
44-47, 13/ιγ’ 8-14). Σε αρμονία με αυτή τη Βιβλική αρχή της κεντρι-
κής αποθήκης, η Χριστιανική Εκκλησία των Αντβεντιστών της Ε-
βδόμης Ημέρας έχει ορίσει τις Αποστολές και τις Ενώσεις των εκ-
κλησιών ως αποθήκες, εκ μέρους της Παγκόσμιας Εκκλησίας, από 
τις οποίες αμοίβεται η διακονία. 
Για τη διευκόλυνση των μελών της εκκλησίας, ο θεσμός των δεκά-
των έχει μεταφερθεί στην τοπική εκκλησία, όπου ως μέρος της λα-
τρείας, τα μέλη φέρνουν τα δέκατα και τις προσφορές τους, αν και 
ορισμένοι χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική δωρεά. Έπειτα, οι τοπι-
κοί ταμίες προωθούν τα δέκατα στην αποθήκη (ταμείο) της Απο-
στολής. Αυτό το σύστημα διαχείρισης των δεκάτων, το οποίο έχει 
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περιγραφεί και οριστεί από τον Θεό, έχει επιτρέψει στην Χριστιανι-
κή Εκκλησία των Αντβεντιστών της Εβδόμης Ημέρας να έχει πα-
γκόσμιο και αυξανόμενο αντίκτυπο στον κόσμο. 
ΣΚΕΨΗ: Φανταστείτε ο καθένας από μας να αποφάσιζε να δώσει 
τα δέκατά του σε όποιον ήθελε, εις βάρος της εκκλησίας.Τι θα συ-
νέβαινε στην εκκλησία μας; Γιατί αυτό θα ήταν λάθος και αντίθετο 
με τον Λόγο του Θεού; 
 

Τρίτη 17 Ιανουαρίου 
 

Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΔΕΚΑΤΩΝ 
Διαβάστε Λευιτ. 27/κζ’ 30 και Αρ. 18/ιη’ 21, 24. Τι λέει ότι θα κάνει ο 
Θεός με το δέκατο; 
…………………………………………………………………………….. 
Επειδή ο Θεός είναι ο Ιδιοκτήτης των πάντων (Ψαλμ. 24/κδ’ 1), 
προφανώς δεν χρειάζεται τα χρήματα. Αλλά, επειδή το δέκατο είναι 
δικό Του, μας λέει τι να το κάνουμε – να το χρησιμοποιούμε για την 
υποστήριξη της διακονίας του ευαγγελίου. Ως εκ τούτου, η μισθο-
δοσία όσων δουλεύουν για το έργο Του καλύπτεται με το δέκατο 
του Θεού. 
Η φυλή Λευί – οι ιερείς στην υπηρεσία του Θεού – δεν είχε μεγάλες 
ιδιοκτησίες, όπως οι υπόλοιπες φυλές. Σε αυτή τη φυλή δόθηκαν 
ορισμένες πόλεις, συμπεριλαμβανομένων των πόλεων καταφυγί-
ων, με αρκετή γη γύρω τους ώστε οι Λευίτες να καλλιεργούν τους 
κήπους τους. Αυτούς τους κήπους, τούς συντηρούσαν με τα δέκα-
τα των άλλων, ενώ παράλληλα έδιναν και οι ίδιοι τα δέκατα από τα 
έσοδά τους. 
Διαβάστε Πραξ. 20/κ’ 35. Ποιο είναι το μήνυμα εδώ και πώς αυτό 
σχετίζεται με το ζήτημα των δεκάτων; 
…………………………………………………………………………….. 
Η επιστροφή των δεκάτων είναι σημαντική γιατί μας βοηθάει να 
δημιουργήσουμε μια σχέση εμπιστοσύνης με τον Θεό. Το να επι-
στρέφουμε το ένα δέκατο του εισοδήματός μας (αν και, ουσιαστικά, 
ούτως ή άλλως ανήκει στον Θεό) απαιτεί πραγματικά μια πράξη 
πίστης, και μόνο με την εξάσκηση της πίστης θα αυξηθεί η πίστη 
μας. 
Σκεφτείτε για παράδειγμα, τους έσχατους καιρούς, όταν οι πιστοί 
δεν θα μπορούν αγοράσουν ή να πουλήσουν όπως διαβάζουμε 
στην Αποκ. 13/ιγ’, 14/ιδ’ (δείτε μάθημα 11). Το να έχουμε αναπτύ-
ξει την εμπιστοσύνη μας στον Θεό, στη δύναμη και την αγάπη Του 
θα είναι υψίστης σημασίας όταν όλος ο κόσμος θα μοιάζει να είναι 
εναντίον μας. Η πιστή επιστροφή των δεκάτων μπορεί σίγουρα να 
βοηθήσει στην ανάπτυξη αυτής της εμπιστοσύνης.  



26 

 

Ένας δεύτερος σημαντικός λόγος για την πίστη μας σε σχέση με τα 

χρήματα, είναι η πρόσβαση στις υποσχόμενες, χειροπιαστές ευλο-

γίες του Θεού. Ως μέρος της συνθήκης των δεκάτων, ο Θεός έχει 

υποσχεθεί ευλογίες τόσο μεγάλες που δεν θα έχουμε επαρκή χώρο 

για να τις τοποθετήσουμε. Με το πλεόνασμά μας μπορούμε να 

βοηθήσουμε άλλους και με τις προσφορές μας να συμβάλουμε 

στην υποστήριξη του έργου τού Θεού. 

ΣΚΕΨΗ: Με ποιους τρόπους έχετε βιώσει τη μεγάλη αλήθεια ότι 
είναι πράγματι μεγαλύτερη ευλογία να δίνεις παρά να λαμβάνεις; 
 
Τετάρτη 18 Ιανουαρίου 

 
ΔΕΚΑΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΟΥ  

Ή ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΘΑΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ; 
Υπολογίζουμε το δέκατο επί του εισοδήματός μας, αν πληρωνό-
μαστε με την ώρα ή με μισθό, και αποδίδουμε με βάση την αύξηση 
ή το κέρδος μας, αν είμαστε αυτοαπασχολούμενοι και έχουμε τη 
δική μας επιχείρηση. Σε πολλές χώρες η κυβέρνηση βάζει φόρους 
στον μισθό του εργαζόμενου για να καλύψει το κόστος των υπηρε-
σιών που γίνονται για τον λαό, όπως δημόσια υγεία, δημόσιοι δρό-
μοι και γέφυρες, επιδόματα ανεργίας κλπ. Το ζήτημα του μικτού ή 
καθαρού αφορά κυρίως το αν επιστρέφουμε τα δέκατα από το ει-
σόδημά μας πριν ή μετά την αφαίρεση αυτών των φόρων. Όσοι 
είναι αυτοαπασχολούμενοι, μπορούν νομίμως να αφαιρούν το κό-
στος της επιχειρηματικής δραστηριότητας, προκειμένου να προσ-
διορίσουν το πραγματικό τους κέρδος, πριν από την αφαίρεση των 
προσωπικών τους φόρων. 
Μελέτες σχετικά με τη συνήθεια των μελών να δίνουν δέκατα, ανα-
καλύπτουν ότι η πλειονότητα των Αντβεντιστών της Εβδόμης Ημέ-
ρας δίνει δέκατα επί του ακαθάριστου εισοδήματος, δηλαδή προ-
τού αφαιρεθούν οι φόροι. Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με το 
Tithing Principles and Guidelines, published by General Conference, 1990, 
«Τα δέκατα πρέπει να υπολογίζονται σύμφωνα με το ακαθάριστο 
ποσό του μισθού ή των εισοδημάτων του μισθωτού πριν τις νόμι-
μες κρατήσεις ή άλλες αδειοδοτημένες κρατήσεις του εργοδότη. Σε 
αυτό περιλαμβάνονται ομοσπονδιακοί και κρατικοί φόροι εισοδή-
ματος, οι οποίοι παρέχονται για υπηρεσίες και άλλα οφέλη για την 
υπεύθυνη αγωγή του πολίτη. Οι συνεισφορές κοινωνικής ασφάλι-
σης μπορούν να αφαιρεθούν. Δείτε Guideline 111-F.» – p. 22. 
Διαβάστε Α’ Βασ. 17/ιζ’ 9-16. Ποια ήταν η κατάσταση της χήρας 
πριν την επισκεφτεί ο Ηλίας; Τι της ζήτησε ο προφήτης να κάνει 
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προτού φροντίσει τον εαυτό της και τον γιο της; Τι μπορούμε να 
μάθουμε από αυτή την ιστορία, σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα; 
…………………………………………………………………………….. 
Ο Θεός είπε στη χήρα της Σαρεπτά ότι ένας άνθρωπος του Θεού 
θα ερχόταν να τη δει. Όταν έφτασε ο Ηλίας, εκείνη εξήγησε τη δεινή 
της κατάσταση. Ο Ηλίας ζήτησε πρώτα ένα ποτήρι νερό και στη 
συνέχεια πρόσθεσε: «Μη φοβάσαι· πήγαινε, κάνε όπως είπες· αλ-
λά απ’ αυτό κάνε πρώτα σε μένα μία μικρή πίτα, και φέρ’ την σε 
μένα, και έπειτα κάνε για τον εαυτό σου, και για τον γιο σου· επει-
δή, έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός τού Ισραήλ: το πιθάρι με το αλεύρι 
δεν θα αδειάσει ούτε το ρωγί με το λάδι θα ελαττωθεί, μέχρι την 
ημέρα κατά την οποία ο Κύριος θα δώσει βροχή επάνω στο πρό-
σωπό της γης.» (Α’ Βασ. 17/ιζ’ 13, 14). 
Ήταν αυτό εγωιστικό εκ μέρους του ή απλά δοκίμαζε την πίστη της 
– επιτρέποντάς της, στην πραγματικότητα, να ασκήσει την πίστη 
της; Η απάντηση πρέπει να είναι προφανής. 
«Καθένας πρέπει να είναι ο ίδιος αξιολογητής του εαυτού του και 
να μπορεί να δώσει όπως του υπαγορεύει η καρδιά του.» Έ. Χουάιτ, 

T.C., τ. 4, σ. 469. 
ΣΚΕΨΗ: Πώς θα εξηγούσατε σε κάποιον που δεν έχει δώσει ποτέ 
δέκατα, τις ευλογίες που ωφελούμαστε από την απόδοσή τους; 
Ποιες είναι αυτές οι ευλογίες και πώς η επιστροφή των δεκάτων 
ενισχύει την πίστη μας; 
 
Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 
 

ΕΝΑ ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟ ΔΕΚΑΤΟ 
Διαβάστε Α’ Κορ. 4/δ΄1, 2. Ως παιδιά του Θεού και διαχειριστές των 
ευλογιών Του, τι είδους άνθρωποι καλούμαστε να είμαστε; 
…………………………………………………………………………….. 
Τι σημαίνει να είμαστε πιστοί με τα δέκατά μας; Αυτή την εβδομάδα 
εξετάσαμε αρκετά από τα στοιχεία του δέκατου: 
1. Το ποσό, το οποίο είναι το ένα δέκατο ή το 10% του εισοδήμα-
τος ή των κερδών μας. 
2. Η τοποθέτηση στην αποθήκη – το μέρος από το οποίο πληρώ-
νονται οι εργάτες του ευαγγελίου. 
3. Αποδίδουμε τιμή στον Θεό με το πρώτο μέρος του εισοδήματός 
μας. 
4. Χρησιμοποιείται για τον σωστό σκοπό – την υποστήριξη της 
διακονίας του ευαγγελίου. 
Είναι δική μας ευθύνη ως μέλη της εκκλησίας να τηρήσουμε τα τρία 
πρώτα στοιχεία και είναι ευθύνη των διαχειριστών της αποθήκης 
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να διασφαλίζουν ότι τα κεφάλαια των δεκάτων χρησιμοποιούνται 
σωστά. 
Και τα δέκατα δεν είναι στη διακριτική μας ευχέρεια. Τόσο τα δέκα-
τα όσο και η αποθήκη, αποτελούν μέρος της ευθύνης μας. Δεν κα-
θορίζουμε εμείς τις παραμέτρους – ο Θεός το κάνει. Αν δεν επι-
στρέψουμε ένα πλήρες 10% από το εισόδημά μας, τότε στην ουσία 
δεν δίνουμε δέκατα – και αν δεν φέρουμε αυτό το 10% στην απο-
θήκη, στην πραγματικότητα δεν το επιστρέφουμε. 
Διαβάστε Ματθ. 25/κε’ 19-21. Πότε καλούμαστε να δώσουμε λογα-
ριασμό για τη διαχείριση των χρημάτων του Θεού; Τι λέει ο Θεός ε 
εκείνους που ήταν οικονομικά πιστοί; 
…………………………………………………………………………….. 
«Φέρετε πάντα τα δέκατα εις την αποθήκην μου» (Μαλ. 3/γ’ 10), 
είναι η εντολή του Θεού. Δε γεννάται ζήτημα ευγνωμοσύνης ή γεν-
ναιοδωρίας. Αυτό είναι απλώς θέμα τιμιότητας. Το δέκατο είναι του 
Κυρίου, και Αυτός μας διατάζει να Του αποδώσουμε αυτό που Του 
ανήκει.» ΕΚ., σ.126. Η διαχείριση για τον Θεό είναι ένα μοναδικό 
προνόμιο και μια ευθύνη, επίσης. Μας ευλογεί και μας συντηρεί. 
Αυτό που ζητάει είναι μόνο το ένα δέκατο, και στη συνέχει το χρη-
σιμοποιεί για να προμηθεύσει όσους εργάζονται στο έργο Του, 
όπως έκανε και με τη φυλή Λευί κατά την εποχή του αρχαίου Ισρα-
ήλ. 
ΣΚΕΨΗ: Σε ορισμένους δεν αρέσει ο τρόπος με τον οποίο χρησι-
μοποιούνται τα χρήματα των δεκάτων τους, και ως εκ τούτου, είτε 
δεν δίνουν δέκατα είτε στέλνουν τα χρήματά τους κάπου αλλού. 
Ωστόσο, πού λέει ο Θεός, “Φέρε τα δέκατα στην αποθήκη, αλλά 
μόνο αν είσαι σίγουρος ότι η αποθήκη τα χρησιμοποιεί σωστά”; 
 
Παρασκευή 20 Ιανουαρίου         Δύση ηλίου: 17:34’  

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: Προτροπές προς την Εκκλησία, τομ. 9, 
σελ. 192-197. 
 

«Αν όλα τα δέκατα του λαού μας εισέρρεαν στο θησαυροφυλάκιο 
του Κυρίου όπως θα έπρεπε, θα λαμβάνονταν τέτοιες ευλογίες που 
δωρεές και οι προσφορές για ιερούς σκοπούς θα δεκαπλασιάζο-
νταν και έτσι ο δίαυλος μεταξύ Θεού και ανθρώπου θα παρέμενε 
ανοιχτός.» T.C., τ. 4, σ. 474. Αυτή είναι μια καταπληκτική δήλωση! Αν 
ήμασταν όλοι πιστοί στα δέκατα, ο Θεός θα μας ευλογούσε με κε-
φάλαια για να αυξήσουμε τις προσφορές μας κατά 1.000%. 
«Στο τρίτο κεφάλαιο του Μαλαχία βρίσκεται η συνθήκη που έκανε ο 
Θεός με τον άνθρωπο. Εδώ ο Κύριος προσδιορίζει τον τρόπο που 
θα ενεργήσει για να χαρίσει τα μεγάλα δώρα Του σε εκείνους που 
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θα Του επιστρέψουν πιστά τα δέκατα και τις προσφορές.» Έ. Χουάιτ, 
Review and Herald, 17/12/1901. 
«Όλοι θα πρέπει να θυμούνται ότι οι αξιώσεις του Θεού πάνω μας, 
υπερέχουν από κάθε άλλη αξίωση. Μας δίνει απλόχερα, και η δια-
θήκη που έχει κάνει με τον άνθρωπο είναι ότι το ένα δέκατο από τα 
υπάρχοντά του θα επιστρέφεται στον Θεό. Ο Κύριος εμπιστεύεται 
θαυμασίως στους διαχειριστές Του τους θησαυρούς Του, αλλά για 
το δέκατο λέει: “Αυτό είναι δικό μου”. Ακριβώς κατ’ αναλογία με το 
πώς ο Θεός έχει δώσει την ιδιοκτησία Του στον άνθρωπο, έτσι και 
ο άνθρωπος πρέπει να επιστρέψει στον Θεό ένα πιστό δέκατο από 
όλη την περιουσία του. Αυτή η ξεχωριστή ρύθμιση έγινε από τον 
Ίδιο τον Ιησού Χριστό.» Έ. Χουάιτ, T.C., τ. 6, σ. 384. 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ: 
1.  Σκεφτείτε ότι η πρακτική του δέκατου δεν προήλθε από το αρ-
χαίο Ισραήλ. Πώς μας βοηθάει αυτό το γεγονός να κατανοήσουμε 
τη μονιμότητα αυτής της υποχρέωσής μας ενώπιον του Θεού; 
2.  Συζητήστε την ερώτηση στη Σκέψη της Δευτέρας. Σκεφτείτε τι 
θα συνέβαινε αν οι άνθρωποι αποφάσιζαν να στείλουν τα δέκατά 
τους κάπου άλλου. Τι θα συνέβαινε στην εκκλησία μας; Θα εξακο-
λουθούσαμε να έχουμε εκκλησία; Ποιο είναι το κακό με την άποψη: 
«Τα δέκατά μου είναι τόσο λίγα σε σχέση με των άλλων, που δεν 
έχει σημασία.» Τι θα γινόταν αν όλοι σκέφτονταν έτσι; 
3.  Συζητήστε για το τι έχετε μάθει και βιώσει από την απόδοση των 
δεκάτων. Τι μπορούμε να διδάξουμε τους άλλους σχετικά με αυτή 
την πρακτική; 
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21 Ιανουαρίου – 27 Ιανουαρίου                   Σάββατο απόγευμα 

 
4. ΟΙ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ 

 

 
 

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Τι να ανταποδώσω στον Κύριο, για όλες τις 
ευεργεσίες του σε μένα; Θα πάρω το ποτήρι της σωτηρίας, και θα 
επικαλεστώ το όνομα του Κυρίου. Θα αποδώσω τις ευχές μου στον 
Κύριο, τώρα, μπροστά σε ολόκληρο τον λαό Του.» Ψαλμοί 116/ρις’ 
12-14. 
 

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Β’ Κορ. 9/θ’ 6, 7,  
Δευτ. 16/ις’ 17,  Ψαλμ. 116/ρις’ 12-18,  Α’ Χρον. 16/ις’ 29,  Μάρκ. 
12/ιβ’ 41-44, Μάρκ. 14/ιδ’ 3-9. 
 

Εκτός από τα δέκατα, υπάρχουν προσφορές οι οποίες προέρχο-
νται από το 90% που παραμένει στην κατοχή μας μετά την επι-
στροφή των δεκάτων μας στον Θεό. Από εδώ ξεκινάει η γενναιο-
δωρία. Ο λαός του Θεού έδινε διαφορετικούς τύπους προσφορών, 
όπως προσφορές αμαρτίας, οι οποίες δίνονταν ως ανταπόκριση 
στη χάρη του Θεού, ή προσφορές ευχαριστίας, οι οποίες δίνονταν 
για να αναγνωριστεί η προστασία του Θεού, και οι ευλογίες Του για 
την υγεία, την ευημερία και την συντηρητική Του δύναμη. Υπήρχαν 
επίσης προσφορές για τους φτωχούς και για την οικοδόμηση και 
συντήρηση του οίκου του Θεού. 
Όταν σκεφτόμαστε πόσα δώρα μας έχει δώσει ο Θεός, τότε αρχί-
ζουμε να βλέπουμε την προσφορά μας ως κάτι περισσότερο από 
μια απλή χειρονομία. Φέρνουμε τις προσφορές μας ως απάντηση 
σε αυτό που ο Θεός έχει κάνει για μας, και ιδιαίτερα όσον αφορά τη 
θυσία του Ιησού. «Εμείς τον αγαπάμε, επειδή Αυτός πρώτος μας 
αγάπησε» (Α’ Ιωάν. 4/δ’ 19). Η εκκλησία, λοιπόν, είτε τοπική είτε 
παγκόσμια, χρησιμοποιεί τις προσφορές μας για να προωθήσει το 
έργο του Θεού.  
Η εβδομάδα με μια ματιά: Αυτή την εβδομάδα θα εξετάσουμε τι 
έχει να πει η Αγία Γραφή για τις προσφορές ως μέρος της διαχείρι-
σης του Θεού στη γη.   
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Κυριακή 22 Ιανουαρίου 
 

ΤΟ ΚΙΝΗΤΡΟ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Αγαπάμε τον Θεό επειδή Εκείνος μας αγάπησε πρώτος. Η προ-
σφορά μας είναι απάντηση στο καταπληκτικό Του δώρο προς ε-
μάς, τον Ιησού. Η Ε. Χουάιτ αναφέρει: «Ο Κύριος δεν χρειάζεται τις 
προσφορές μας. Δεν μπορούμε να Τον πλουτίσουμε με τα δώρα 
μας. Ο ψαλμωδός λέει, “Τα πάντα έρχονται από Σένα, από τα δικά 
Σου δίνουμε σε σένα” (Α’ Χρον. 29/κθ’ 14). Ωστόσο ο Θεός μάς 
επιτρέπει να δείχνουμε την εκτίμησή μας για τα ελέη Του με αυτο-
θυσία για να τα προωθούμε το ίδιο και στους άλλους. Αυτός είναι ο 
μόνος τρόπος με τον οποίο είναι δυνατόν να εκδηλώσουμε την ευ-
γνωμοσύνη και την αγάπη μας προς τον Θεό. Δεν έχει προβλέψει 
κάτι άλλο.» Counsels on Stewardship, σ. 18. 
Όταν παραδίδουμε τα «δικά μας» χρήματα στον Ιησού, αυτό στην 
πραγματικότητα ενισχύει την αγάπη μας γι’ Αυτόν και τους άλλους. 
Επομένως, τα χρήματα μπορούν να είναι μια πραγματική δύναμη 
για καλό σκοπό. Ο Ιησούς, μίλησε περισσότερο για τα χρήματα και 
τον πλούτο, από οποιοδήποτε άλλο θέμα. Ένα στα έξι εδάφια στο 
κατά Ματθαίο, κατά Μάρκο και κατά Λουκά ευαγγέλιο, αναφέρεται 
στα χρήματα. Τα καλά νέα είναι ότι ο Θεός μπορεί να μας λυτρώσει 
από την κακή χρήση και την αγάπη για το χρήμα. 
Διαβάστε τα εδάφια Ματθ. 6/ς’ 31-34 και Δευτ. 28/κη’ 1-14. Τι μας 
υπόσχεται ο Θεός αν Τον υπακούσουμε; Είναι εγωιστικό να διεκδι-
κούμε τις υποσχέσεις του Θεού; 
…………………………………………………………………………….. 
Οι προσφορές μας είναι μια ένδειξη πρόθυμης αυτοθυσίας για τον 
Θεό. Μπορούν να αποτελέσουν μια βαθιά πνευματική εμπειρία, μια 
έκφραση του γεγονότος ότι η ζωή μας έχει παραδοθεί ολοκληρωτι-
κά στον Θεό, ως Κύριό μας. Μια αγγλική παροιμία λέει: «Να τοπο-
θετήσουμε τα χρήματά μας όπου είναι το στόμα μας». Μπορούμε 
να λέμε με το στόμα ότι αγαπάμε τον Θεό, αλλά αυτό θα φανεί από 
τις γενναιόδωρες προσφορές μας.  
Η προσφορά έρχεται από μια καρδιά που εμπιστεύεται έναν προ-
σωπικό Θεό, ο Οποίος συνεχώς φροντίζει για τις ανάγκες μας ό-
πως Εκείνος κρίνει καλύτερα. Οι προσφορές μας στηρίζονται στην 
πεποίθηση ότι έχουμε νιώσει τη βεβαιότητα της σωτηρίας στον 
Χριστό. Δεν είναι για να κατευνάσουν τον Θεό ώστε να μας αποδε-
χθεί. Αντίθετα, οι προσφορές απορρέουν από μια καρδιά που έχει 
αποδεχτεί τον Χριστό με πίστη, ως το μοναδικό και απόλυτο μέσο 
χάρης και λύτρωσης. 
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ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε Β’ Κορ. 9/θ’ 6, 7. Τι μας λέει ο Κύριος, εδώ; Τι 
σημαίνει να δίνουμε «ανάλογα με την προαίρεση της καρδιάς» μας; 
Πώς μαθαίνουμε να δίνουμε με χαρά; 
 
Δευτέρα 23 Ιανουαρίου 
 

ΤΟ ΒΑΣΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
Διαβάστε Δευτ. 16/ις’ 17. Ποιο κριτήριο δίνει ο Θεός ως βάση για το 
ποσό των προσφορών μας; 
…………………………………………………………………………….. 
Οι προσφορές μας είναι μια αναγνώριση και έκφραση της ευγνω-
μοσύνης μας προς τον Θεό για τα άφθονα δώρα Του, όπως το 
δώρο της ζωής, της απολύτρωσης, της τροφής και των συνεχώς 
διάφορων ευλογιών. Έτσι, σύμφωνα με την παραπάνω περικοπή, 
το ποσό των προσφορών μας βασίζεται σε αυτά με τα οποία έχου-
με ευλογηθεί. «Και σε όποιον δόθηκε πολύ, πολύ θα ζητηθεί απ’ 
αυτόν» (Λουκ. 12/ιβ’ 48). 
Διαβάστε Ψαλμ. 116/ρις’ 12-14. Πώς πρέπει να απαντήσουμε στο 
ερώτημα που τίθεται στο εδ. 12; Πώς ταιριάζουν τα χρήματα με την 
απάντηση; 
…………………………………………………………………………….. 
Πώς θα μπορούσαμε να ξεπληρώσουμε τον Θεό για όλες τις ευλο-
γίες Του προς εμάς; Η απλή απάντηση είναι ότι δεν θα μπορούσα-
με ποτέ. Το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να είμαστε 
γενναιόδωροι στο έργο του Θεού και να βοηθάμε τους συνανθρώ-
πους μας. Όταν ο Ιησούς έστειλε τους μαθητές Του σε ένα ιεραπο-
στολικό ταξίδι, τους είπε: «Δωρεάν πήρατε, δωρεάν να δώσετε» 
(Ματθ. 10/ι’ 8). Οι προσφορές μας συμβάλλουν στην διάπλαση 
ενός χαρακτήρα που μοιάζει με τον Χριστό. Με τον τρόπο αυτό 
μετατρέπουμε τον εγωισμό μας σε αγάπη – πρέπει να ενδιαφερό-
μαστε για τους άλλους και για το έργο του Θεού, όπως έκανε ο 
Χριστός.  
Ας θυμόμαστε πάντα ότι «Με τέτοιο τρόπο αγάπησε ο Θεός τον 
κόσμο, ώστε έδωσε»(Ιωάν. 3/γ’ 16). Αντιθέτως, είναι απολύτως 
σίγουρο ότι όσο περισσότερο θησαυρίζουμε για τον εαυτό μας, 
τόσο πιο εγωιστές θα γινόμαστε μας και τόσο πιο δυστυχισμένοι 
θα νιώθουμε. Το να φέρουμε μια προσφορά στον Κύριο είναι χρι-
στιανικό καθήκον με πνευματικές και ηθικές συνέπειες. Αν το αμε-
λήσουμε, αυτό σημαίνει ότι κάνουμε πνευματική ζημιά στον εαυτό 
μας, ίσως μάλιστα μεγαλύτερη από ό,τι φανταζόμαστε. Ωστόσο, 
από εμάς εξαρτάται να καθορίσουμε το ποσό που δίνουμε και σε 
ποια διακονία πάνε οι προσφορές μας. 
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ΣΚΕΨΗ: Τι λένε οι προσφορές σας και η στάση σας σχετικά με 
αυτές, για τη σχέση σας με τον Θεό;  
 
Τρίτη 24 Ιανουαρίου 
 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ 
Η Αγία Γραφή δεν μας δίνει οδηγίες λειτουργίας για τη λατρεία. 
Φαίνεται όμως, ότι ισχύουν τουλάχιστον τέσσερα πράγματα. Στην 
Καινή Διαθήκη ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει τη μελέτη του Λό-
γου, το κήρυγμα, την προσευχή, την υμνωδία, τα δέκατα και τις 
προσφορές.  
Τρεις φορές κάθε χρόνο οι άνδρες του Ισραήλ, μαζί με τις οικογέ-
νειές τους, έπρεπε να εμφανίζονται μπροστά στον Κύριο, στην Ιε-
ρουσαλήμ. Και «δεν θα εμφανίζονται μπροστά στον Κύριο αδεια-
νοί» (Δευτ. 16/ις’ 16). Με άλλα λόγια, μέρος της λατρευτικής εμπει-
ρίας ήταν η επιστροφή των δεκάτων και των προσφορών. Τη γιορ-
τή του Πάσχα, της Πεντηκοστής και τη γιορτή της Σκηνοπηγίας, τα 
παιδιά του Θεού έφερναν τα δέκατα και τις προσφορές τους. Είναι 
δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι κάποιος θα ερχόταν σε αυτές τις 
γιορτές με άδεια χέρια. 
Έτσι, για το αρχαίο Ισραήλ, η απόδοση των δεκάτων και των προ-
σφορών αποτελούσε κεντρικό μέρος της λατρευτικής τους εμπειρί-
ας. Η λατρεία, η αληθινή λατρεία, δεν είναι μόνο η έκφραση με λό-
για, ύμνους και προσευχή ευχαριστίας προς τον Θεό, αλλά και το 
να φέρνουμε τα δέκατα και τις προσφορές μας στον οίκο του Κυρί-
ου. Εκείνοι τα έφερναν στον ναό – εμείς τα φέρνουμε στην εκκλη-
σία το Σάββατο (ή με ποιον άλλον τρόπο, επιστρέφουμε αυτό που 
ανήκει στον Θεό), ως πράξη λατρείας. 
Διαβάστε Α’ Χρον. 16/ις’ 29, Ψαλμ. 96/ϟς’ 8, 9 και 116/ρις’ 16-18. 
Πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τις αρχές που εκφράζονται εδώ 
στη δική μας λατρευτική εμπειρία; 
…………………………………………………………………………….. 
Ως παιδιά του Θεού, τα οποία είναι επιφορτισμένα με την ευθύνη 
της διαχείρισης του έργου Του στη γη, είναι προνόμιο, ευκαιρία και 
ευθύνη να φέρνουμε τις προσφορές μας. Αν ο Κύριος μάς έχει χα-
ρίσει παιδιά για να μεγαλώσουμε γι’ Αυτόν, θα πρέπει να μοιρα-
στούμε μαζί τους τη χαρά τού να φέρνουμε τα δέκατα και τις προ-
σφορές στην εκκλησία κάθε Σάββατο. Σε ορισμένα μέρη, οι άν-
θρωποι επιστρέφουν τα δέκατά τους ηλεκτρονικά ή με άλλα μέσα. 
Όπως και να έχει, η επιστροφή των δεκάτων και των προσφορών 
αποτελεί μέρος της λατρευτικής εμπειρίας μας με τον Θεό. 
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ΣΚΕΨΗ: Ποια είναι η δική σας εμπειρία σχετικά με την επιστροφή 
των δεκάτων και των προσφορών, ως μέρος της λατρείας; Πώς 
επηρεάζει η πρακτική αυτή τη σχέση σας με τον Θεό; 
 
Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 

 
Ο ΘΕΟΣ ΛΑΜΒΑΝΕΙ ΥΠΟΨΗ ΤΟΥ 

ΤΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΑΣ 
Διαβάστε Μάρκ. 12/ιβ’ 41-44. Είτε είμαστε πλούσιοι είτε όχι, ποιο 
είναι το μήνυμα που παίρνουμε από αυτή την ιστορία; Ποια είναι η 
αρχή που μας διδάσκει και πώς μπορούμε να την εφαρμόσουμε 
στη δική μας λατρεία; 
…………………………………………………………………………….. 
Ο Ιησούς και οι μαθητές Του βρίσκονταν απέναντι από το θησαυ-
ροφυλάκιο του ναού, και παρακολουθούσε εκείνους που έφερναν 
τις προσφορές τους. Παρατήρησε ότι μια χήρα είχε δώσει δύο χάλ-
κινα νομίσματα. Έδωσε όλα όσα είχε. «Αλλά ο Ιησούς κατάλαβε το 
κίνητρό της. Η γυναίκα πίστευε ότι η υπηρεσία του ναού ήταν διο-
ρισμένη από τον Θεό και ήθελε να κάνει ό,τι μπορούσε για να τη 
στηρίξει. Η πράξη της επρόκειτο να μνημονευτεί σε όλες τις επο-
χές, και η χαρά της στην αιωνιότητα. Η καρδιά της πήγαινε μαζί με 
το δώρο της – η αξία της προσφοράς της εκτιμήθηκε, όχι από την 
αξία του νομίσματος, αλλά από την αγάπη προς τον Θεό και το 
ενδιαφέρον για το έργο Του, που την είχαν ωθήσει στην πράξη 
αυτή.» Έ. Χουάιτ, Counsels on Stewardship, σ. 175. 
Ένα ακόμα πολύ σημαντικό σημείο είναι ότι αυτό είναι η μόνη δω-
ρεά που ο Ιησούς επαίνεσε ποτέ –μια προσφορά σε μια εκκλησία 
που ήταν έτοιμη να Τον απορρίψει, μια εκκλησία που είχε αποκλί-
νει πολύ από την κλήση και την αποστολή της. 
Διαβάστε Πραξ. 10/ι’ 1-4. Γιατί ένας Ρωμαίος εκατόνταρχος δέχτη-
κε επίσκεψη από έναν ουράνιο άγγελο; Ποιες δύο ενέργειές του 
σημειώθηκαν στον ουρανό; 
…………………………………………………………………………….. 
Προφανώς, όχι μόνο οι προσευχές μας ακούγονται στον ουρανό, 
αλλά και το κίνητρο των προσφορών μας λαμβάνεται υπόψη. Η 
περικοπή σημειώνει ότι ο Κορνήλιος ήταν πολύ γενναιόδωρος. 
«Επειδή, όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί θα είναι και η καρδιά 
σας.» (Ματθ. 6/ς’ 21).Η καρδιά του Κορνήλιου ακολουθούσε τις 
δωρεές του. Ήταν έτοιμος να μάθει περισσότερα για τον Ιησού. Η 
προσευχή και η ελεημοσύνη συνδέονται στενά και αποδεικνύουν 
αρχές του νόμου του Θεού: «Θα αγαπάς τον Κύριο τον Θεό σου με 
όλη την καρδιά σου και με όλη την ψυχή σου, και με όλη τη δύναμή 
σου, και όλη τη διάνοιά σου» και «τον πλησίον σου σαν τον εαυτό 
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σου.» (Λουκ. 10/ι’ 27). Η πρώτη ενέργεια αποκαλύπτεται στην 
προσευχή και η δεύτερη στην ελεημοσύνη.  
 
Πέμπτη 26 Ιανουαρίου 
 

ΕΝΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΔΩΡΟ: 
ΕΝΑ ΑΛΑΒΑΣΤΡΟ ΜΕ ΜΥΡΟ 

Έρευνες έχουν δείξει ότι μόνο περίπου το 9% των περιουσιακών 
στοιχείων των ανθρώπων είναι ρευστά και μπορούν να δοθούν ως 
προσφορά οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Τα μετρητά και οι αποτα-
μιεύσεις θεωρούνται ρευστά περιουσιακά στοιχεία. Τα περισσότε-
ρα από τα περιουσιακά μας στοιχεία, περίπου το 91%, είναι επεν-
δυμένα σε ακίνητη περιουσία, όπως σπίτια μας, μαγαζιά, χωράφια 
κ.τ.λ. Οι περισσότεροι άνθρωποι δίνουν τις προσφορές ή τα δέκα-
τά τους από το 9%, το μικρό ποσοστό – από τα ρευστά τους πε-
ριουσιακά στοιχεία. Αλλά όταν κάποιος ενθουσιάζεται πραγματικά 
με κάτι, δίνει από το 91%, το μεγάλο ποσοστό. Η Αγία Γραφή διη-
γείται πολλές τέτοιες ιστορίες. 
Διαβάστε Μάρκ. 14/ιδ’ 3-9 και Ιωάν. 12/ιβ’ 2-8. Ποιοι ήταν οι κύριοι 
χαρακτήρες στη γιορτή του Σίμωνα; Ποια ήταν η αξία του δώρου 
της Μαρίας; Γιατί άλειψε τον Ιησού με το μύρο εκείνη τη στιγμή; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
 

Η προσφορά της Μαρίας άξιζε 300 δηνάρια, έναν ολόκληρο μισθό! 
Ήταν πιθανότατα ένα δώρο από το μεγάλο ποσοστό. Χρειάζεται 
πραγματική αγάπη και δέσμευση για να κάνουμε δωρεές από το 
μεγάλο ποσοστό – από τις επενδύσεις μας. Και αντιθέτως, υπάρχει 
ο κίνδυνος να γίνουμε άπληστοι όπως ο Ιούδας (που πρόδωσε τον 
Χριστό για 30 αργύρια) και να πουλήσουμε ακόμη και την ψυχή 
μας για πράγματα μηδαμινής αξίας. 
Το έργο και οι δραστηριότητες του Βαρνάβα αναφέρονται 28 φορές 
στην Καινή Διαθήκη. Τον γνωρίζουμε κυρίως ως συνεργάτη του 
απ. Παύλου και ως μεγάλο ιεραπόστολο. Αλλά, το θεμέλιο για όλα 
αυτά βρίσκεται στις Πράξ. 4/δ’ 36, 37 όπου διαβάζουμε για την 
προσφορά του Βαρνάβα, η οποία δόθηκε από το μεγάλο ποσοστό. 
Τι ισχυρό παράδειγμα, τα λόγια του Χριστού: «Επειδή, όπου είναι ο 
θησαυρός σας, εκεί είναι και η καρδιά σας» (Ματθ. 6/ς’ 21). 
ΣΚΕΨΗ: Γιατί η προσφορά θυσίας είναι τόσο σημαντική για τον 
δότη όσο και για τον παραλήπτη;   
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Παρασκευή 27 Ιανουαρίου                      Δύση ηλίου: 17:42’  
 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: 
Το ουράνιο Βιβλίο Ενθύμησης σημειώνει, επίσης, την οικονομική 
πίστη των μελών της οικογένειας του Θεού. «Ο άγγελος που κατα-
γράφει, κάνει πιστή καταγραφή κάθε προσφοράς που αφιερώνεται 
στον Θεό και μπαίνει στο θησαυροφυλάκιο, καθώς και του τελικού 
αποτελέσματος των πόρων που χορηγούνται με αυτόν τον τρόπο. 
Ο Θεός βλέπει κάθε δεκάρα που αφιερώνεται στον σκοπό Του,  
καθώς της προθυμίας καθώς και την απροθυμία του δότη. Το κίνη-
τρο της προσφοράς καταγράφεται, επίσης. Εκείνοι που με αυτοθυ-
σία και αφιέρωση επιστρέφουν στον Θεό όσα Του ανήκουν, όπως 
Εκείνος απαιτεί από αυτούς, θα ανταμειφθούν ανάλογα με τα έργα 
τους. Ακόμη και αν οι πόροι που αφιερώνονται με αυτόν τον τρόπο 
χρησιμοποιηθούν λανθασμένα, ώστε να μην επιτευχθεί ο σκοπός 
που είχε κατά νου ο δότης, δηλαδή η δόξα του Θεού και η σωτηρία 
των ψυχών, εκείνοι που έκαναν τη θυσία με ειλικρίνεια στην ψυχή, 
με μοναδικό σκοπό τη δόξα του Θεού, δεν θα χάσουν την ανταμοι-
βή τους.» Έ. Χουάιτ, T.C., τ. 2, σ. 518.  
«Ο Θεός επιθυμεί οι άνθρωποι να προσεύχονται και να δημιουρ-
γούν πλάνα για την προώθηση του έργου Του. Αλλά, όπως ο Κορ-
νήλιος, πρέπει να ενώνουμε την προσευχή μας με την προσφορά. 
Οι προσευχές μας και οι ελεημοσύνες μας πρέπει να έρχονται ε-
νώπιον του Θεού ως υπόμνημα. Η πίστη χωρίς έργα είναι νεκρή – 
και χωρίς ζωντανή πίστη είναι αδύνατο να ευχαριστήσουμε τον 
Θεό. Ενώ προσευχόμαστε, πρέπει να δίνουμε ό,τι μπορούμε, τόσο 
από την εργασία μας όσο και από τους πόρους μας, για την εκ-
πλήρωση των προσευχών μας. Αν κάνουμε πράξη την πίστη μας, 
ο Θεός δεν θα μας λησμονήσει. Σημειώνει κάθε πράξη αγάπης και 
αυταπάρνησης. Θα μας ανοίξει δρόμους μέσα από τους οποίους 
θα μπορέσουμε να δείξουμε την πίστη μας με τα έργα μας.» Έ. Χου-

άιτ, Atlantic Union Gleaner, 17/7/1903. 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:  
1.  Πώς συμβαδίζει η προσευχή με την προσφορά; Δηλαδή, πώς γ 
προσευχή μπορεί να σας βοηθήσει στο να γνωρίζετε τι να δώσετε, 
πότε και πόσο;  
2.  Ένα γνωστό περιοδικό στις Η.Π.Α. μιλούσε για νέους επαγγελ-
ματίες της Wall Street οι οποίοι έβγαζαν τόσα πολλά χρήματα, αλ-
λά ήταν τόσο δυστυχισμένοι, τόσο άδειοι, γεμάτοι άγχος και ανη-
συχία. Ένας από αυτούς, διαχειριστής χαρτοφυλακίου, είπε: «Δεν 
έχω ξανακούσει κάτι τέτοιο: “Τι σημασία έχει αν μετά τον θάνατό 
μου είχα 1% επιπλέον κέρδος στο χαρτοφυλάκιό μου;”». Τι διδάγ-
ματα μπορούμε να πάρουμε σχετικά με το πώς η προσφορά, ακό-
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μα και η προσφορά θυσίας, μπορεί να είναι τόσο ωφέλιμη πνευμα-
τικά για τον δότη, δεδομένου ότι μας βοηθά να απελευθερωθούμε 
από «την απάτη του πλούτου»; (Ματθ. 13/ιγ’22)  
3.  Στο παραπάνω απόσπασμα της Έ. Χουάιτ, παρατηρείστε το 
σημείο σχετικά με τα κονδύλια που χρησιμοποιούνται λανθασμένα. 
Γιατί είναι σημαντικό για εμάς που δίνουμε, να έχουμε κατά νου 
αυτό το σημείο; 
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28 Ιανουαρίου – 3 Φεβρουαρίου                 Σάββατο απόγευμα 

 
5.  Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ 

 

 
 

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Ο πλούσιος εξουσιάζει τους φτωχούς· και 
εκείνος που δανείζεται είναι δούλος του δανειστή.»  
Παροιμίες 22/κβ’ 7.    
 

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Δευτ. 28/κη’ 1, 2, 
12, Ματθ. 6/ς’ 24, Α’ Ιωάν. 2/β’ 15, Παρ. 22/κβ’ 7, 6/ς’ 1-5, Δευτ. 
15/ιε’ 1-5. 
 

Ένας ορισμός του χρέους είναι: «Να ζεις σήμερα με αυτά που 
προσδοκάς να έρθουν στο μέλλον». Σήμερα τα χρέη φαίνεται να 
είναι τρόπος ζωής, αλλά δεν θα πρέπει να είναι ο κανόνας για τα 
παιδιά του Θεού. Η Αγία Γραφή μας αποτρέπει από τη δημιουργία 
χρεών. Στον Λόγο Του Θεού υπάρχουν τουλάχιστον 26 αναφορές 
στο θέμα του χρέους, και όλες είναι αρνητικές. Δεν λέει ότι είναι 
αμαρτία να δανειζόμαστε χρήματα, αλλά μιλάει για τις, συχνά, κα-
κές συνέπειες που έχει ο δανεισμός. Ο απ. Παύλος συμβουλεύει 
σχετικά με τις οικονομικές υποχρεώσεις: «Αποδώστε, λοιπόν, σε 
όλους εκείνα που οφείλετε: Σε όποιον οφείλετε τον φόρο, τον φόρο· 
σε όποιον οφείλετε τον δασμό, τον δασμό· σε όποιον οφείλετε τον 
φόβο, τον φόβο· σε όποιον οφείλετε την τιμή, την τιμή. Σε κανέναν 
μη οφείλετε τίποτα, παρά μονάχα το να αγαπάτε ο ένας τον άλλον· 
επειδή, εκείνος που αγαπάει τον άλλον εκπληρώνει τον νόμο» 
(Ρωμ. 13/ιγ’ 7,8). Γιατί το χρέος είναι μια, σχεδόν, διεθνής μάστιγα 
σε κάθε επίπεδο – προσωπικό, εταιρικό και κρατικό; Κάθε κοινωνία 
έχει πάντα, ένα μικρό ποσοστό χρέους. Όμως, σήμερα το μεγαλύ-
τερο ποσοστό των ανθρώπων χρωστάει, και αυτό σχεδόν ποτέ δεν 
είναι προς όφελός τους.  
Η εβδομάδα με μια ματιά: Αυτή την εβδομάδα θα εξετάσουμε 
τους λόγους για τα χρέη και πώς να τα διαχειριστούμε. Μπορεί να 
έχουμε απαλλαγεί από αυτά, αλλά θα ήταν χρήσιμο να μοιραστού-
με αυτές τις πολύτιμες πληροφορίες με την οικογένεια και τους φί-
λους ώστε να επωφεληθούν από αυτές.   
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Κυριακή 29 Ιανουαρίου 
 

ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΧΡΕΩΝ 
Διαβάστε Δευτ. 28/κη’ 1, 2, 12. Ποιο είναι το ιδανικό του Θεού για 
τα παιδιά Του όσον αφορά τα χρέη; Πώς μπορούμε να πετύχουμε 
αυτό το ιδανικό; Παρότι αυτό το πλαίσιο είναι πολύ διαφορετικό 
από το δικό μας, ποιες αρχές μπορούμε να αντλήσουμε από αυτό 
και να τις εφαρμόσουμε στη ζωή μας; 
……………………………………………………………………………..  
Μελέτες έδειξαν ότι υπάρχουν τρεις βασικοί λόγοι για τους οποίους 
οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Με σειρά με-
γαλύτερης συχνότητας είναι: 
1.  Η άγνοια. Πολλοί άνθρωποι, ακόμη και οι πιο μορφωμένοι είναι 
οικονομικά αναλφάβητοι. Απλώς, δεν έμαθαν ποτέ τις Βιβλικές ή 
ακόμα και τις κοσμικές αρχές της διαχείρισης των χρημάτων. Ω-
στόσο, υπάρχει ελπίδα! Αυτό το μάθημα υπογραμμίζει αυτές τις 
αρχές και τον τρόπο εφαρμογής τους. 
2.  Η απληστία ή ο εγωισμός. Ανταποκρινόμενοι στη διαφήμιση και 
στην προσωπική επιθυμία, οι άνθρωποι απλά ζουν πέρα από τις 
δυνατότητές τους. Δεν είναι πρόθυμοι να ζήσουν, να οδηγήσουν ή 
να φορέσουν αυτό που πραγματικά μπορούν να αντέξουν οικονο-
μικά. Πολλοί από αυτούς αισθάνονται ότι είναι απλώς πολύ φτωχοί 
για να δώσουν δέκατα. Κατά συνέπεια, ζουν τη ζωή χωρίς την υ-
ποσχόμενη σοφία και ευλογία του Θεού (δείτε Μαλ. 3/γ’ 10,11,  
Ματθ. 6/ς’ 33). Υπάρχει ελπίδα και γι’ αυτούς, αλλά απαιτεί αλλαγή 
της καρδιάς και πνεύμα ικανοποίησης.  
3.  Η προσωπική κακοτυχία. Μπορεί να έχουν υποστεί μια σοβαρή 
ασθένεια χωρίς επαρκή ασφάλιση υγείας. Μπορεί να έχουν εγκα-
ταλειφθεί από έναν σπάταλο σύντροφο. Μια φυσική καταστροφή 
μπορεί να έχει εξαφανίσει τα υπάρχοντά τους. Ή μπορεί να έχουν 
γεννηθεί και μεγαλώσει σε συνθήκες απόλυτης φτώχιας. Υπάρχει 
ελπίδα και γι’ αυτούς τους ανθρώπους. Αν και η πορεία τους είναι 
αρκετά δύσκολη, τα προβλήματά τους μπορούν να ξεπεραστούν. 
Η αλλαγή μπορεί να έρθει με την υποστήριξη χριστιανών φίλων –
με τη βοήθεια θεοκρατικών συμβουλών – τη σκληρή δουλειά σε 
συνδυασμό με μια καλή εκπαίδευση – και με την ευλογία και την 
πρόνοια του Θεού.  
Όποια κι αν είναι η αιτία, ακόμη και αν είναι δικό μας λάθος, το 
χρέος μπορεί να μειωθεί. Ωστόσο, όσοι έχουν χρέη, θα πρέπει να 
κάνουν κάποιες αλλαγές στη ζωή τους, στις δαπάνες και στις οικο-
νομικές τους προτεραιότητες. 
ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε Α’ Τιμ. 6/ς’ 6-9. Τι λέει εδώ ο απ. Παύλος που 
όλοι μας πρέπει να προσέξουμε; Τι σημαίνουν για εμάς αυτά τα 
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λόγια και με ποιους τρόπους μπορούμε να ακολουθήσουμε καλύ-
τερα αυτό που μας διδάσκει ο Θεός; 
 
Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 
 

ΑΚΟΛΟΥΘΩΝΤΑΣ ΤΗ ΘΕΪΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ 
Είμαστε πλασμένοι από ύλη και ζούμε σε έναν υλικό κόσμο, έναν 
κόσμο που κατά καιρούς μπορεί να είναι πολύ δελεαστικός. Θα 
πρέπει να ήμασταν φτιαγμένοι από ατσάλι, και όχι από σάρκα και 
αίμα, για να μην αισθανόμαστε το δέλεαρ των υλικών αγαθών και 
της επιθυμίας για πλούτη. Ποιος δεν έχει ονειρευτεί τα πλούτη;  
Αν και δεν είναι κακό το να δουλεύουμε σκληρά για καλές απολα-
βές ή ακόμα και να είμαστε πλούσιοι, κανείς μας δεν πρέπει να 
πέσει στην παγίδα να κάνει είδωλο τα χρήματα, τα πλούτη και τα 
υλικά αγαθά. Μας έχει δοθεί υπόσχεση Θείας δύναμης να παρα-
μείνουμε πιστοί σε αυτό που ξέρουμε ότι είναι σωστό. Αυτό είναι 
πολύ σημαντικό, διότι ο πειρασμός για τα πλούτη και υλικά αγαθά 
έχει οδηγήσει στην καταστροφή πολλές ψυχές. 
Διαβάστε Ματθ. 6/ς’ 24 και Α’ Ιωάν. 2/β’ 15. Παρότι εκφράζονται 
διαφορετικά, ποιο είναι το κοινό θέμα σε αυτά τα εδάφια; 
…………………………………………………………………………….. 
Δυστυχώς, η αγάπη για τον κόσμο μπορεί να είναι τόσο ισχυρή 
που οι άνθρωποι θα χρεωθούν για να ικανοποιήσουν αυτή την α-
γάπη. Αυτό δεν λειτουργεί ποτέ (δείτε Εκκλ. 4/δ’ 8). Και επειδή τα 
χρέη είναι ένα από τα δίχτυα που στήνει ο Σατανάς για τις ψυχές, 
είναι λογικό να θέλει ο Θεός να δει τα παιδιά Του απαλλαγμένα 
από χρέη. Μας έχει δώσει συμβουλές μέσω της Αγίας Γραφής και 
του προφητικού χαρίσματος που θα μας οδηγήσουν στην οικονο-
μική ελευθερία. 
Διαβάστε Ψαλμ. 50/ν’ 14, 15. Με ποια στάση πρέπει να ζει ο λαός 
του Θεού; Τι σημαίνει «να αποδώσεις στον Ύψιστο τις ευχές σου»; 
……………………………………………………………………………..  
Μπαίνουμε στην εκκλησία μας δοξολογώντας και ευγνωμονώντας 
τον Θεό, ο Οποίος μας δημιούργησε και μας λύτρωσε. Στην 9η 
ερώτηση (από τις 13) της ομολογίας της πίστης, συμπεριλαμβάνε-
ται η ερώτηση: «Πιστεύετε στην εκκλησιαστική οργάνωση; Είναι 
σκοπός σας να λατρεύετε τον Θεό και να στηρίζετε την εκκλησία με 
τα δέκατα και τις προσφορές σας, καθώς και με την προσωπικής 
σας προσπάθεια και επιρροή;». Ως μέλη της Χριστιανικής Εκκλη-
σίας Αντβεντιστών της Εβδόμης Ημέρας, συμφωνήσαμε. Έτσι, τα 
παραπάνω εδάφια είναι μια υπόσχεση προς εκείνους που προ-
σφέρουν ευχαριστία στον Θεό και εκπληρώνουν πιστά τις υποσχέ-
σεις τους. 
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ΣΚΕΨΗ: Τι λένε οι επιλογές μας για το πόσο καλά αντιμετωπίζου-
με το δέλεαρ του κόσμου; Γιατί το να εργαζόμαστε σκληρά για να 
κερδίσουμε ένα καλό μεροκάματο δεν είναι απαραίτητα το ίδιο 
πράγμα με τον να κάνουμε είδωλο τον πλούτο ή το χρήμα; Πώς 
μπορούμε να μάθουμε τη διαφορά;  
 
Τρίτη 31 Ιανουαρίου 
 

ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΑΛΛΑΓΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΕΟΣ 
Διαβάστε Παρ. 22/κβ’ 7. Με ποια έννοια είμαστε δέσμιοι του δανει-
στή; 
…………………………………………………………………………….. 
Τι πρέπει να γίνει για να διαφύγουμε από αυτό το ατυχές φαινόμε-
νο; Εάν έχετε χρέη, η παρακάτω διατύπωση θα σας βοηθήσει να 
ξεκινήσετε μια διαδικασία απαλλαγής από αυτά. Το σχέδιο είναι 
απλό. Υπάρχει μια προϋπόθεση και τρία βήματα: 
Η προϋπόθεση είναι η δέσμευση απέναντι στον Θεό να επιστρέ-
φουμε πιστά τα ιερά δέκατά Του για να έχουμε πρόσβαση στις σο-
φία και την ευλογία Του. Είναι πρόθυμος να ευλογήσει εκείνους 
που Τον υπακούν. 
Το πρώτο βήμα είναι να δηλώσετε αναστολή πρόσθετου χρέους: 
όχι άλλες πιστωτικές δαπάνες. Αν δεν δανείζεστε χρήματα, δεν 
μπορείτε να χρεωθείτε. 
Το δεύτερο βήμα είναι να κάνετε μια διαθήκη με τον Θεό ότι από 
αυτό το σημείο και μετά, καθώς Εκείνος ευλογεί, θα εξοφλείτε τα 
χρέη σας το συντομότερο δυνατό. Όταν Εκείνος σας ευλογεί οικο-
νομικά, χρησιμοποιήστε τα χρήματα για να μειώσετε το χρέος – όχι 
για να αγοράσετε περισσότερα πράγματα. Αυτό το βήμα είναι, ί-
σως, το πιο κρίσιμο. Οι περισσότεροι άνθρωποι όταν λαμβάνουν 
απροσδόκητα χρήματα, απλά τα ξοδεύουν. Μην το κάνετε – αντί-
θετα, εκμεταλλευτείτε τα για την μείωση του χρέους σας. 
Το τρίτο βήμα είναι το πρακτικό μέρος. Κάντε έναν κατάλογο όλων 
των χρεών σας, από το μεγαλύτερο προς το μικρότερο. Για τις πε-
ρισσότερες οικογένειες, το στεγαστικό δάνειο βρίσκεται στην κορυ-
φή του καταλόγου, και μια πιστωτική κάρτα ή ένα προσωπικό χρέ-
ος στο τέλος. Ξεκινήστε με την καταβολή τουλάχιστον της ελάχι-
στης οφειλόμενης πληρωμής για κάθε ένα από αυτά τα χρέη σας, 
σε μηνιαία βάση. Στη συνέχεια, διπλασιάστε ή αυξήστε τις πληρω-
μές σας με οποιονδήποτε τρόπο μπορείτε για το χρέος που βρί-
σκεται στο τέλος του καταλόγου. Θα εκπλαγείτε ευχάριστα από το 
πόσο γρήγορα μπορείτε να εξαλείψετε αυτό το μικρότερο χρέος. 
Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τα χρήματα που πληρώνατε για το 
κατώτερο χρέος, για να τα προσθέσετε στην πληρωμή του επόμε-
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νου χρέους, καθώς ανεβαίνετε προς τα πάνω στη λίστα. Καθώς 
εξαλείφετε τα μικρότερα χρέη σας με υψηλό επιτόκιο, θα απελευ-
θερώσετε ένα εκπληκτικό ποσό χρημάτων για να το τοποθετήσετε 
στα επόμενα μεγαλύτερα χρέη. 
Σαφώς, ο Θεός δεν θέλει να είμαστε χρεωμένοι. Μόλις γίνει η δια-
θήκη με τον Θεό, πολλές οικογένειες διαπιστώνουν ότι ο Κύριος τις 
ευλογεί με απροσδόκητους τρόπους και τα χρέη μειώνονται γρη-
γορότερα από ό,τι περίμεναν. Ακολουθώντας αυτά τα τρία απλά 
βήματα, πολλές οικογένειες έχουν απαλλαγεί από χρέη. 
Μπορείτε κι εσείς να το κάνετε! Βάζοντας τον Θεό προτεραιότητα, 
θα λάβετε τη σοφία και την ευλογία Του για τη διαχείριση όσων σας 
έχει εμπιστευτεί. 
ΣΚΕΨΗ: «Ο τρόπος σας ας είναι αφιλάργυρος· να αρκείστε στα 
παρόντα· επειδή, Αυτός είπε: “Δεν θα σε αφήσω ούτε θα σε εγκα-
ταλείψω”» (Εβρ. 13/ιγ’ 5). Πώς θα μπορούσε η εφαρμογή αυτών 
των λόγων να βοηθήσει σημαντικά τους ανθρώπους να αποφύ-
γουν τα χρέη; 
 
Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 

 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΡΗΓΟΡΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 
Η Αγία Γραφή λέει ξεκάθαρα ότι ο Θεός δεν θέλει τα παιδιά Του να 
αναλάβουν την ευθύνη για τις δανειακές υποχρεώσεις των άλλων. 
Στο βιβλίο των Παροιμιών, ο Κύριος μάς έχει προειδοποιήσει κατά 
της εγγυοδοσίας – δηλαδή του να συνυπογράφουμε ή να είμαστε 
εγγυητές για λογαριασμό άλλου.  
Διαβάστε Παρ. 6/ς’ 1-5,  17/ιζ’ 18,  22/κβ’ 26. Ποιο είναι το μήνυμα 
εδώ; 
…………………………………………………………………………….. 
Η εγγύηση εμφανίζεται συνήθως όταν ένα άτομο με χαμηλή πιστο-
ληπτική ικανότητα επιδιώκει ένα δάνειο από μια τράπεζα, και δεν 
πληρεί τις προϋποθέσεις. Ο υπάλληλος της τράπεζας θα πει στο 
άτομο που δεν έχει τα προσόντα ότι αν βρει έναν φίλο με καλή πι-
στοληπτική ικανότητα να συνυπογράψει, τότε η τράπεζα θα χορη-
γήσει το δάνειο και θα θεωρήσει το άτομο που συνυπογράφει, υ-
πεύθυνο σε περίπτωση αθέτησης. 
Μερικές φορές, ίσως ένα μέλος της εκκλησίας έρθει σε σας με 
σκοπό να σας ζητήσει να συνυπογράψετε. Η Αγία Γραφή, αν και 
μας ενθαρρύνει να βοηθάμε όσους έχουν ανάγκη, σε αυτές τις πε-
ριπτώσεις μας συμβουλεύει να πράττουμε με σοφία και να μην γι-
νόμαστε υπεύθυνοι για τα χρέη τους. Μελέτες έχουν δείξει ότι το 
75% των εγγυητών καταλήγουν να πληρώνουν τις δόσεις! 
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Διαβάστε Παρ. 28/κη’ 20 και Α’ Τιμ. 6/ς’ 9, 10. Ποια είναι η προει-
δοποίηση εδώ; 
…………………………………………………………………………….. 
Τα συστήματα γρήγορου πλουτισμού είναι μια άλλη οικονομική 
παγίδα – είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα οδηγήσουν σε οικονομική κα-
ταστροφή όσους πέσουν θύμα τους. Όταν ακούγεται πολύ καλό για 
να είναι αληθινό, σίγουρα είναι απάτη. Πολλοί άνθρωποι πληγώνο-
νται συναισθηματικά και οικονομικά. Μια επιπλέον τραγωδία με 
αυτά τα δόλια σχέδια είναι ότι, σε πολλές περιπτώσεις, τα άτομα 
χρειάστηκε να δανειστούν χρήματα για να εμπλακούν σε αυτά. 
Πολλές ζωές και οικογένειες έχουν καταστραφεί από συστήματα 
γρήγορου πλουτισμού που καταλήγουν να πλουτίζουν μόνο τους 
απατεώνες που τα επινοούν, εις βάρος εκείνων που πέφτουν στην 
παγίδα τους. Όταν ένας φίλος, ή ακόμα και ένα αγαπημένο σας 
πρόσωπο, προσπαθεί να σας παρασύρει σε ένα από αυτά τα συ-
στήματα, φύγετε! Σπεύστε όσο πιο γρήγορα μπορείτε μακριά. 
 

Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 

 

ΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ  
ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ 

Διαβάστε Δευτ. 15/ιε’ 1-5. Τι απαιτούσε ο Κύριος από τον λαό Του, 
όπως αποκαλύπτεται σε αυτά τα εδάφια; 
…………………………………………………………………………….. 
Σε συνάρτηση με άλλα επταετή διατάγματα (Έξ. 21/κα’ 2,  Λευιτ. 
25/κε’ 3, 4) υπήρχε ρύθμιση τόσο για τους δούλους και τη γη, όσο 
και για τους δανειστές. Επειδή οι δανειστές δεν ήθελαν να παρα-
γράψουν κανένα χρέος, το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που 
μπορούσε κάποιος να είναι χρεωμένος ήταν επτά χρόνια. Αυτό 
που μπορούμε να αντλήσουμε από αυτά τα εδάφια είναι ότι ο Κύ-
ριος ενδιαφέρεται για τέτοιου είδους οικονομικά ζητήματα, ειδικά 
όταν αυτά αφορούσαν τον λαό Ισραήλ. Αυτά τα εδάφια δείχνουν 
επίσης ότι ο Θεός αναγνώριζε την πραγματικότητα του χρέους, 
ανεξάρτητα από το πόσο άσχημο ήταν, γενικά. Τόνισε επίσης, ότι 
έπρεπε να αποφεύγεται, όσο το δυνατόν περισσότερο. 
Αντιθέτως, σήμερα, σε πολλά μέρη του κόσμου υπάρχουν δάνεια 
30 και 40 ετών, για την αγορά κατοικίας. Φαίνεται ότι ένας λόγος 
που τα σπίτια κοστίζουν τόσο πολύ είναι ότι υπάρχουν πιστώσεις 
στην παροχή δανείων για την αγορά των σπιτιών. 
Εντωμεταξύ, πολλοί άνθρωποι, γονείς και φοιτητές, σκέφτονται 
σοβαρά τον δανεισμό χρημάτων για εκπαίδευση. Κατά κανόνα, η 
απόκτηση πτυχίου θα ενισχύσει την εισοδηματική ικανότητα ενός 
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ατόμου για το υπόλοιπο της ζωής του. Μερικοί άνθρωποι μπορεί 
να χρειαστεί να δανειστούν κάποια χρήματα για να πληρώσουν την 
εκπαίδευσή τους, αλλά να έχετε υπόψη σας τους εξής παράγοντες: 

• Θα πρέπει να τα αποπληρώσετε με τόκους. 

• Προσπαθήστε να λάβετε όλες τις υποτροφίες και τις χορηγίες 
που μπορείτε. 

• Εργαστείτε και αποταμιεύστε όσο μπορείτε για τη φοίτηση. 

• Παρακολουθήστε μόνο μαθήματα που θα σας οδηγήσουν σε 
μια θέση εργασίας, 

• Ζητήστε τη βοήθεια των γονέων σας. 
Στην Αγία Γραφή βλέπουμε ότι οι γονείς έδιναν στα παιδιά τους 
καλλιεργήσιμη γη για να μπορούν να βγάλουν τα προς το ζην. Σή-
μερα αυτή η κληρονομιά θα πρέπει μάλλον να είναι η εκπαίδευση, 
ώστε να μπορέσουν να γίνουν ανεξάρτητοι ενήλικες. 
Σε έναν ιδανικό κόσμο, δεν θα έπρεπε να υπάρχει δανεισμός και 
χρέος. Αλλά, επειδή δεν ζούμε σε έναν ιδανικό κόσμο, μπορεί να 
υπάρξουν φορές που είναι αναγκαίο να δανειστεί κανείς. Απλώς, 
βεβαιωθείτε ότι έχετε την καλύτερη δυνατή συμφωνία και το καλύ-
τερο διαθέσιμο επιτόκιο. Στη συνέχεια, δανειστείτε το ελάχιστο που 
χρειάζεστε και εξοφλήστε το όσο το δυνατόν συντομότερα για να 
γλιτώσετε τόκους. Ωστόσο, όσο είναι ανθρωπίνως δυνατό, και α-
κολουθώντας τις οικονομικές αρχές της Αγίας Γραφής στην καθη-
μερινή μας ζωή, θα πρέπει να επιδιώκουμε να αποφεύγουμε τα 
περιττά χρέη και την τρομερή επιβάρυνση που μπορεί να επιφέ-
ρουν σε μας και την οικογένειά μας. 
ΣΚΕΨΗ: Αν έχετε δανείσει χρήματα σε ανθρώπους, πόσο ειλικρι-
νείς, δίκαιοι και ευγενικοί είστε στις σχέσεις σας μαζί τους; Πώς θα 
τα λογοδοτήσετε στον Θεό γι’ αυτές τις συναλλαγές; (δείτε Εκκλ. 
12/ιβ’ 14).  
 

Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου                       Δύση ηλίου: 17:49’ 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ:  
Η αδ. Έ. Χουάιτ συμβουλεύει: «Να είστε αποφασισμένοι να μην 
δημιουργήσετε ποτέ άλλο χρέος. Αρνηθείτε στον εαυτό σας χίλια 
πράγματα, παρά να καταφεύγετε στα χρέη. Η κατάρα της ζωής σας 
θα είναι το να χρωστάτε. Αποφύγετέ το όπως θα αποφεύγατε την 
ευλογιά… 
Κάντε μια επίσημη διαθήκη με τον Θεό ότι με την ευλογία Του θα 
πληρώσετε τα χρέη σας και μετά δεν θα χρωστάτε σε κανέναν τί-
ποτα, ακόμα κι αν ζείτε με χυλό και ψωμί… Μην παραπαίετε, μην 
αποθαρρύνεστε και μην γυρίζετε πίσω. Αρνηθείτε τις απολαύσεις, 
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αρνηθείτε την απόλαυση της όρεξης, εξοικονομήστε τα χρήματά 
σας και πληρώστε τα χρέη σας… 
Να τα ξεφορτωθείτε όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Όταν μπορέσε-
τε να βγείτε ξανά ελεύθερος άνθρωπος, χωρίς να χρωστάτε σε κα-
νέναν τίποτα, θα έχετε πετύχει μια μεγάλη νίκη.» Counsels on Steward-

ship, σ. 257. 
Αν χρειάζεστε περαιτέρω βοήθεια για να απαλλαγείτε από τα χρέη, 
δοκιμάστε τις παρακάτω εφαρμογές: 
Καθορίστε έναν προϋπολογισμό. Φτιάξτε έναν απλό προϋπολογι-
σμό κρατώντας αρχείο όλων των εσόδων και τον εξόδων σας για 
αγορές σε διάστημα τριών μηνών. Πολλοί εκπλήσσονται όταν αντι-
λαμβάνονται πόσα χρήματα ξοδεύουν για περιττά αντικείμενα. 
Καταστρέψτε τις πιστωτικές κάρτες. Οι πιστωτικές κάρτες είναι μία 
από τις κύριες αιτίες της οικογενειακού χρέους. Είναι τόσο εύκολο 
να τις χρησιμοποιήσετε και τόσο δύσκολο να τις αποπληρώσετε. 
Αν διαπιστώσετε ότι δεν εξοφλείτε τις κάρτες συνολικά κάθε μήνα ή 
ότι τις χρησιμοποιείτε για να αγοράσετε αντικείμενα που διαφορετι-
κά δεν θα αγοράζατε, θα πρέπει να καταστρέψετε τις πιστωτικές 
σας κάρτες, πριν καταστρέψουν εσάς ή τον γάμο σας ή και τα δύο. 
Έναρξη οικονομικών μέτρων. Μερικές φορές δεν έχουμε επίγνωση 
για το πόσα θα μπορούσαμε να εξοικονομήσουμε από τα μηνιαία 
έξοδά μας, απλώς και μόνο με το να είμαστε προσεκτικοί σε κά-
ποια από τα μικρά πράγματα που αγοράζουμε. Αυτά αυξάνονται 
γρήγορα. 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:   
1.  Το ύψος του χρέους που έχουν αναλάβει πολλά έθνη, καθώς 
και κάποια άτομα μεμονωμένα, είναι συγκλονιστικό! Ποια ήταν η 
δική σας εμπειρία με τα χρέη και τα προβλήματα που δημιούργη-
σαν σε εσάς ή σε άλλους; 
2.  Τι θα μπορούσε να κάνει η τοπική σας εκκλησία για να βοηθή-
σει τα μέλη της να μάθουν να διαχειρίζονται τα χρέη ή τα οικονομι-
κά ζητήματα, γενικότερα; 
3.  Ποιες Βιβλικές υποσχέσεις μπορούμε να επικαλεστούμε για να 
προστατευτούμε από τα θέλγητρα του κόσμου και τους οικονομι-
κούς κινδύνους στους οποίους μπορεί να μας εκθέσει η απληστία;  
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4 Φεβρουαρίου – 10 Φεβρουαρίου               Σάββατο απόγευμα 
 

6.  ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΣ ΘΗΣΑΥΡΟ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ 
 

 
 

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Επειδή, τι θα ωφελήσει τον άνθρωπο, αν 
κερδήσει ολόκληρο τον κόσμο, ζημιωθεί όμως την ψυχή του; Ή, τι 
θα δώσει ο άνθρωπος σε ανταλλαγή της ψυχής του;» Μάρκον 8/η’ 
36, 37. 
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Γεν. 6/ς’ 5-14,  
Εβρ. 11/ια’ 8-13,  11/ια’ 24-29,  Β’ Κορ. 4/δ’ 18,  Γεν. 13/ιγ’ 10-12,  
32/λβ’ 22-31. 
 
Ο Ιησούς μας έδωσε την καλύτερη επενδυτική στρατηγική του κό-
σμου λέγοντας: «Μη θησαυρίζετε για τον εαυτό σας θησαυρούς 
επάνω στη γη, όπου το σκουλήκι και η σκουριά τους αφανίζει, και 
όπου κλέφτες κάνουν διάρρηξη και κλέβουν· αλλά θησαυρίζετε 
στον εαυτό σας θησαυρούς στον ουρανό, όπου ούτε σκουλήκι ούτε 
σκουριά τους αφανίζουν, και όπου κλέφτες δεν κάνουν διάρρηξη 
ούτε κλέβουν. Επειδή, όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί θα είναι και 
η καρδιά σας» (Ματθ. 6/ς’ 19-21). Με άλλα λόγια: Δείξτε μου σε τι 
ξοδεύετε τα χρήματά σας, και θα σας δείξω πού είναι η καρδιά σας, 
γιατι όπου εναποθέτε τα χρήματά σας, η καρδιά σας είναι βέβαιο ότι 
θα ακολουθήσει, αν δεν είναι ήδη εκεί. 
Θέλετε μια καρδιά για τη βασιλεία του Θεού; Αν ναι, τότε εναποθέ-
στε τα χρήματά σας εκεί που θα αποφέρουν αιώνιες ανταμοιβές. 
Τοποθετήστε τον χρόνο, τα χρήματά σας και την προσευχή σας 
στο έργο του Θεού. Αν το κάνετε, σύντομα θα ενδιαφερθείτε ακόμη 
περισσότερο για το έργο αυτό, και η καρδιά σας θα ακολουθήσει, 
επίσης. 
Η εβδομάδα με μια ματιά: Αυτή την εβδομάδα θα εξετάσουμε 
εδάφια και απεικονίσεις που μας δείχνουν πώς να αποθηκεύουμε 
θησαυρούς στον ουρανό και, τελικά, να αποκομίζουμε αιώνια α-
νταμοιβή. 
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Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 
 

Ο ΝΩΕ ΒΡΗΚΕ ΧΑΡΗ 
Είναι αξιοσημείωτο να αναλογιστούμε ότι όσοι αποζητούν ουράνιο 
θησαυρό συχνά καλούνται από τον Θεό να κάνουν σημαντικές αλ-
λαγές στη ζωή τους εδώ στη γη. Να είστε έτοιμοι να αντιμετωπίσετε 
κάτι παρόμοιο, αν χρειαστεί. 
Διαβάστε Γεν. 6/ς’ 5-14. Ποιες ριζικές αλλαγές επήλθαν στον Νώε 
ως αποτέλεσμα της υπακοής του στον Θεό; Ποιες αρχές μπορούμε 
να βρούμε εδώ για τον εαυτό μας σε έναν κόσμο που πρέπει να 
προειδοποιηθεί για την επικείμενη καταστροφή; 
…………………………………………………………………………….. 
Ο Νώε θα μπορούσε να ξοδέψει τον χρόνο και τους πόρους του 
χτίζοντας ένα σπίτι για τον εαυτό του, αλλά επέλεξε να κάνει μια 
δραστική αλλαγή στη ζωή του και να περάσει 120 χρόνια ακολου-
θώντας το κάλεσμα του Θεού να χτίσει την κιβωτό. 
Πολλοί σκεπτικιστές σήμερα απορρίπτουν την ιστορία του κατα-
κλυσμού θεωρώντας τη μύθο, συχνά βασισμένο σε επιστημονικές 
εικασίες σχετικά με τους γνωστούς νόμους της φύσης. Αυτό δεν 
είναι κάτι καινούριο. «Ο προκατακλυσμιαίος κόσμος σκεπτόταν ότι 
επί αιώνες οι φυσικοί νόμοι είχαν εδραιωθεί. Η αλληλοδιαδοχή των 
εποχών κυλούσε κανονικά. Μέχρι τότε βροχή δεν είχε πέσει ποτέ. 
Η γη ποτιζόταν με ένα είδος ελαφρής ομίχλης ή δροσιάς. Τα ποτά-
μια δεν είχαν υπερβεί ποτέ τη στάθμη τους, αλλά κυλούσαν ήρεμα 
προς τη θάλασσα. Σταθεροί κανόνες συγκρατούσαν τα νερά για να 
μη ξεχειλίσουν.» Π.Π. σ.78. Πριν από τον κατακλυσμό οι άνθρωποι 
υποστήριζαν ότι ένα τέτοιο φαινόμενο δεν θα μπορούσε να συμβεί 
ποτέ, βασισμένοι σε μια λανθασμένη αντίληψη της πραγματικότη-
τας – μετά τον κατακλυσμό, βασισμένοι και πάλι σε λανθασμένη 
αντίληψη της πραγματικότητας, υποστηρίζουν ότι ο κατακλυσμός 
δεν ήρθε ποτέ.  
Ωστόσο, ο Λόγος του Θεού λέει ότι οι άνθρωποι θα είναι δύσπιστοι 
απέναντι στα γεγονότα των εσχάτων ημερών, όπως ήταν και με 
τον κατακλυσμό (δείτε Β’ Πετρ. 3/γ’ 3-7). Πώς μπορούμε, λοιπόν, 
να προετοιμαστούμε για την επερχόμενη καταστροφή; Θα πρέπει 
να κάνουμε υπομονετικά το έργο που μας έχει αναθέσει ο Θεός με 
την ελπίδα μιας πιο ένδοξης μελλοντικής ανταμοιβής. Δεν γνωρί-
ζουμε πότε θα επιστρέψει ο Χριστός. Κατά μία έννοια, δεν έχει ση-
μασία. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι, όπως ο Νώε, να κάνουμε 
αυτό που μας ζητάει ο Θεός, ακόμη και αν, χρειάζεται να κάνουμε 
κάποιες ριζικές αλλαγές στη ζωή μας. 
ΣΚΕΨΗ: Πόσο έτοιμοι είμαστε να κάνουμε μια σημαντική αλλαγή 
στη ζωή μας για τον Θεό, όπως ο Νώε; 
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Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 
 

Ο ΑΒΡΑΜ ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ 
Ο Θεός κάλεσε τον Άβραμ να εγκαταλείψει την πατρίδα του και 
τους συγγενείς του και να πάει σε μια γη που θα του έδειχνε Εκεί-
νος. Αν και δεν δίνονται λεπτομέρειες, ο Άβραμ έπρεπε να εγκατα-
λείψει τη γη που γεννήθηκε. Σίγουρα, δεν ήταν μια εύκολη απόφα-
ση, και χωρίς αμφιβολία, εγκατέλειψε κάποιες επίγειες απολαύσεις 
και ανέσεις για να το κάνει. 
Διαβάστε Γεν. 12/ιβ’ 1-3. Πώς «όλες οι φυλές της γης» ευλογήθη-
καν ως αποτέλεσμα αυτής της υπόσχεσης και της αποδοχής της; 
…………………………………………………………………………….. 
Αυτό ήταν ένα σημαντικό γεγονός που άλλαξε τη ζωή του Άβραμ 
και της οικογένειάς του. «Με πίστη ο Αβραάμ υπάκουσε, όταν τον 
καλούσε να βγει έξω, στον τόπο που επρόκειτο να πάρει για κλη-
ρονομιά, και βγήκε έξω, μη ξέροντας πού πηγαίνει» (Εβρ. 11/ια’ 8). 
«Η χωρίς κανέναν ενδοιασμό υπακοή του Αβραάμ είναι μια από τις 
πιο εντυπωσιακές αποδείξεις πίστης που μπορούν να βρεθούν σε 
ολόκληρη τη Γραφή.» Π.Π. σ.102. 
Οι περισσότεροι από εμάς δεν θα ήμασταν πρόθυμοι να εγκατα-
λείψουμε την πατρίδα μας, τους φίλους και μέλη της οικογένειάς 
μας. Όμως, ο Αβραάμ το έκανε. Του αρκούσε να βρίσκεται εκεί 
που ο Θεός ήθελε. Όσο παράξενο κι αν φαίνεται, ο Αβραάμ, ο Ισα-
άκ και ο Ιακώβ δεν έλαβαν ποτέ αυτή τη γη κατά τη διάρκεια της 
ζωής τους – όμως παρέμειναν πιστοί στον Θεό, ούτως ή άλλως. 
Διαβάστε Εβρ. 11/ια’ 8-13. Ποιο είναι το μήνυμα για εμάς εδώ; 
…………………………………………………………………………….. 
Ο Άβραμ ήταν γνωστός σαν ένας πρίγκιπας στην περιοχή που 
ζούσε. Ήταν γνωστός για τη γενναιοδωρία, τη γενναιότητα, τη φι-
λοξενία και την υπηρεσία του στον Ύψιστο Θεό. Η μαρτυρία του 
για τον Κύριο ήταν υποδειγματική. Με τη χάρη του Θεού, είμαστε 
συγκληρονόμοι με τον Αβραάμ. «Όπως ο Αβραάμ πίστεψε στον 
Θεο, και του λογαριάστηκε σε δικαιοσύνη. Ξέρετε, λοιπόν, ότι αυτοί 
που προέρχονται από την πίστη, αυτοί είναι γιοί του Αβραάμ». 
«Και αν είστε του Χριστού, άρα είστε σπέρμα τού Αβραάμ, και 
σύμφωνα με την υπόσχεση κληρονόμοι» (Γαλ. 3/γ’ 6, 7, 29). 
Ο Αβραάμ, όπως και ο Νώε παίρνει μια σημαντική απόφαση που 
θα αλλάξει τη ζωή του ως αποτέλεσμα της υπακοής του στον Θεό.  
ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε Β’ Κορ. 4/δ’ 18. Πώς αυτό το εδάφιο θα πρέπει 
να επηρεάσει τις πνευματικές αποφάσεις που παίρνουμε; Πώς ο 
Μωυσής και ο Αβραάμ ακολούθησαν αυτή την αρχή; 
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Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 
 

ΟΙ ΛΑΘΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΩΤ 
Όταν ο Άβραμ εγκατέλειψε την πατρίδα του ανταποκρινόμενος στο 
κάλεσμα του Θεού, ο ανιψιός του, ο Λωτ, επέλεξε να πάει μαζί του 
στη γη Χαναάν. Στη Γεν. 13/ιγ’ αναφέρεται ότι ο Θεός ευλόγησε τον 
Άβραμ σε σημείο που «ήταν υπερβολικά πλούσιος σε κτήνη, σε 
ασήμι, και σε χρυσάφι» και Λωτ «είχε πρόβατα και βόδια και σκη-
νές» (Γεν. 13/ιγ’ 2, 5). Και οι δύο έγιναν τόσο πλούσιοι με τα πο-
λυάριθμα κοπάδια τους, ώστε δεν μπορούσαν να κατοικήσουν ο 
ένας κοντά στον άλλον. Για να αποφύγουν τις διαμάχες μεταξύ των 
κτηνοτρόφων τους, ο Άβραμ πρόσφερε στον Λωτ την επιλογή του 
τόπου που θα ήθελε να ζήσει. Φυσικά, ο Λωτ δεν έπρεπε να δεχθεί 
την προσφορά τού θείου του, διότι ήταν γηραιότερος και επίσης η 
ευημερία του οφειλόταν στη σχέση που είχε μαζί του. Ωστόσο, δεν 
έδειξε καμία ευγνωμοσύνη προς τον ευεργέτη του, επιλέγοντας 
εγωιστικά το κομμάτι της γης που θεωρούσε καλύτερο. 
Διαβάστε Γεν. 13/ιγ’ 10-12. Ποιοι λογικοί παράγοντες θα μπορού-
σαν να οδηγήσουν τον Λωτ σε αυτή την απόφαση; 
……………………………………………………………………………..  
Όσο εύκολα κι αν ο Λωτ θα μπορούσε να δικαιολογήσει την από-
φασή του να μετακομίσει στην πόλη, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν 
τόσο καλά γι’ αυτόν εκεί, και όταν ο Άβραμ άκουσε τι του συνέβη, 
δεν είπε: «Τι κρίμα, Λωτ. Ό,τι σπέρνεις, αυτό θερίζεις». Αντιθέτως, 
έσπευσε να τον σώσει (δείτε Γεν. 14/ιδ’). 
Μερικές φορές, στην προσπάθειά μας να αποκτήσουμε περισσό-
τερα, δεν παίρνουμε καλά το μάθημά μας. Ο Λωτ επέστρεψε στα 
Σόδομα! Αλλά, λόγω του μεγάλου ελέους Του ο Θεός έστειλε αγγε-
λιοφόρους προειδοποιώντας τον Λωτ και την οικογένειά του για την 
επικείμενη καταστροφή αυτής της περιοχής. 
Διαβάστε Γεν. 18/ιη’ 20-33. Τι είπε ο Θεός στον Αβραάμ για τον 
λόγο της επίσκεψής Του; Ποια ήταν η αντίδραση του Αβραάμ στην 
είδηση ότι ο Θεός σχεδίαζε να καταστρέψει αυτές τις ασεβείς πό-
λεις; 
…………………………………………………………………………….. 
Λόγω της ανησυχίας του για τον Λωτ και την οικογένειά του, ο Α-
βραάμ διαπραγματεύτηκε με τον Θεό για να γλιτώσει τις πόλεις, αν 
υπήρχε περίπτωση να βρεθούν σε αυτές δίκαιοι άνθρωποι. Ξεκί-
νησε με 50 και κατέβηκε στους 10. Σε αρμονία με τον χαρακτήρα 
της αγάπης Του, ο Θεός δεν σταμάτησε ποτέ να παρέχει έλεος 
μέχρι που ο Αβραάμ σταμάτησε να ζητάει! Ο Θεός και οι δύο άγγε-
λοι, έσωσαν προσωπικά τον Λωτ, τη γυναίκα του και τις δυο κόρες 
του. Όμως, η γυναίκα του κοίταξε πίσω και έγινε στήλη άλατος. Ο 
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Λωτ μπήκε στα Σόδομα πλούσιος και βγήκε χωρίς τίποτα. Πόσο 
προσεχτικοί πρέπει να είμαστε στις αποφάσεις που παίρνουμε, 
ιδίως σκεπτόμενοι μόνο τα βραχυπρόθεσμα κέρδη, σε αντίθεση με 
το αληθινό νόημα! (δειτε Μαρκ. 8/η’ 36, 37). 
 
Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 
 

ΑΠΟ ΑΠΑΤΕΩΝΑΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ 
Αν και αγαπούσε και φοβόταν τον Θεό, ο Ιακώβ συνωμότησε με τη 
μητέρα του, τη Ρεβέκκα, για να εξαπατήσει τον πατέρα του και να 
κερδίσει την ευλογία του. Κατά συνέπεια, ξεκίνησε την ενήλικη ζωή 
του σε λάθος δρόμο, αναγκασμένος να γίνει φυγάς ή, ίσως να α-
ντιμετωπίσει ένα πρόωρο θάνατο. Η Ρεβέκκα είπε στον Ιακώβ: 
«Φύγε προς τον αδελφό μου τον Λάβαν… και κατοίκησε μαζί του 
μερικές μέρες, μέχρις ότου παύσει η οργή του αδελφού σου ενα-
ντίον σου… τότε θα στείλω και θα σε φέρω από εκεί» (Γεν. 27/κζ’ 
43-45). Ο Ιακώβ έλειψε 20 χρόνια και δεν είδε ποτέ ξανά το πρό-
σωπο της μητέρας του. 
Διαβάστε Γεν. 32/κβ’ 22-31. Τι συνέβη στον Ιακώβ και ποια πνευ-
ματικά μαθήματα μπορούμε να αντλήσουμε για τη χάρη του Θεού, 
ακόμη και όταν παίρνουμε λάθος αποφάσεις; 
…………………………………………………………………………….. 
«Με την ταπείνωση, τη μετάνοια και την παραχώρηση του εαυτού 
του, ο πλανημένος αυτός αμαρτωλός θνητός κατόρθωσε να υπε-
ρισχύσει με τη Μεγαλειότητα του ουρανού. Πιάσθηκε με το τρεμά-
μενο χέρι από τις υποσχέσεις του Θεού και η καρδιά της Άπειρης 
Αγάπης δεν μπορούσε να απορρίψει την παράκληση του αμαρ-
τωλού. Το λάθος που οδήγησε τον Ιακώβ στην αμαρτία να απο-
κτήσει με δόλο τα δικαιώματα του πρωτοτόκου, του παρουσιάσθη-
κε τώρα ολοφάνερα μπροστά του. Δεν είχε δείξει εμπιστοσύνη στις 
υποσχέσεις του Θεού, αλλά επιδίωξε να επιτύχει με τις δικές του 
προσπάθειες αυτό που ο Θεός θα εκπλήρωνε με τον τρόπο και 
στο χρόνο που Εκείνος ήθελε. Για να αποδειχθεί ότι είχε πια συγ-
χωρηθεί, το όνομα του άλλαξε από εκείνο που του θύμιζε την α-
μαρτία σε αυτό που θύμιζε τη νίκη του. Ο Άγγελος είπε: “Δεν θέλει 
καλεσθή πλέον το όνομά σου Ιακώβ (υποσκελιστής), αλλά Ισραήλ, 
διότι ενίσχυσας μετά Θεού και μετά ανθρώπων θέλεις είσθαι δυνα-
τός.” Ο Ιακώβ είχε αποκτήσει την ευλογία που λαχταρούσε η ψυχή 
του. Η αμαρτία του τού υποσκελιστή και του απατεώνα είχε συγ-
χωρηθεί» Π.Π. σ.176.  
Διαβάστε Γεν. 49/μθ’ 29-33. Παρότι ο Ιακώβ δεν είχε πλέον καμία 
ιδιοκτησία στη γη Χαναάν, ποιες οδηγίες έδωσε στους γιους του 
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σχετικά με την ταφή του, και γιατί; Ποιοι είναι, επίσης, θαμμένοι σε 
εκείνο το σπήλαιο; 
…………………………………………………………………………….. 
Η Αγία Γραφή μας πληροφορεί ότι και οι τρεις πατριάρχες και οι 
γυναίκες τους είναι θαμμένοι στο ίδιο σπήλαιο. Η εμπιστοσύνη του 
Ιακώβ στον Θεό ήταν ισχυρή και θεωρούσε τον εαυτό του ξένο και 
παρεπίδημο στη γη (δείτε Εβρ. 11/ια’ 13). Παρά τα λάθη του, έφυγε 
από την πατρίδα του χωρίς τίποτα, αλλά επέστρεψε στη Χαναάν 
πλούσιος. 
ΣΚΕΨΗ: Παρά τα λάθη μας, ο Θεός μπορεί να μας ευλογήσει. Ω-
στόσο, θα ήταν προτιμότερο να αποφύγουμε τα λάθη εξαρχής. 
Ποιες επιλογές πρέπει να κάνετε και πώς μπορείτε να αποφύγετε 
τα λάθη; 
 
Πέμπτη 9 Φεβρουαρίου 
 

Ο ΜΩΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΙΓΥΠΤΟ 
Ο χαρακτήρας του Μωυσή κυριάρχησε στα πρώτα χρόνια της ιε-
ρής ιστορίας. Τον κράτησε ζωντανό η πρόνοια του Θεού, ο Οποίος 
λειτούργησε μέσω μιας ευρηματικής μητέρας και μιας στοργικής 
αδελφής. Όταν η κόρη του Φαραώ βρήκε τον μικρό Μωυσή στο 
καλάθι, ζήτησε από την Εβραία μητέρα του να τον φροντίσει και 
την πλήρωσε γι’ αυτό. Τι ευλογία για μια μητέρα που ήταν εξόριστη 
και σκλάβα! Η Ιωχαβέδ είχε μόνο 12 χρόνια στη διάθεσή της για να 
διδάξει στο παιδί της να προσεύχεται, να εμπιστεύεται και να τιμά 
τον Θεό, και να διαμορφώσει τον χαρακτήρα του για ζωή υπηρεσί-
ας. Για χρόνια, ο Μωυσής εκπαιδεύτηκε στις βασιλικές αυλές της 
Αιγύπτου. «Και ο Μωυσής διδάχτηκε ολόκληρη τη σοφία των Αι-
γυπτίων· και ήταν δυνατός σε λόγια και σε έργα» (Πράξ. 7/ζ’ 22). 
Καθώς ο Μωυσής ωρίμαζε ως άνδρας, πήρε μια συνειδητή από-
φαση που άλλαξε τη ζωή του και την πορεία της ιστορίας. 
Διαβάστε Εβρ. 11/ια’ 24-29. Σκεφτείτε τι άφησε πίσω του ο Μωυ-
σής και τι έπρεπε να αντιμετωπίσει. Προσπαθήστε να το δείτε από 
τη δική του θέση, πριν κάνει την επιλογή του. Τι άφηνε και τι επέλε-
ξε να αποδεχθεί φεύγοντας; 
…………………………………………………………………………….. 
Η Αίγυπτος ήταν μια από τις μεγαλύτερες δυνάμεις του αρχαίου 
κόσμου εκείνη την εποχή, αν όχι η μεγαλύτερη. Ο ποταμός Νείλος 
έκανε τόσο εύφορη τη γη που η Αίγυπτος, πλημμυρισμένη από 
καλλιέργειες, ήταν ένα πλούσιο και ισχυρό έθνος, και ο ίδιος ο Μω-
υσής θα βρισκόταν στην κορυφή αυτού του βασιλείου. Πόσο ελκυ-
στικό θα πρέπει να ήταν το δέλεαρ του κόσμου, του κόσμου της 
Αιγύπτου και όλων των θησαυρών της για εκείνον στα πρώτα χρό-
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νια! Σίγουρα, θα πρέπει να έβρισκε τη λατρεία, τις απολαύσεις, τα 
πλούτη δελεαστικά. Αναμφίβολα, πολύ εύκολα θα μπορούσε να 
δικαιολογήσει την παραμονή του παρά να γίνει μέρος μιας ομάδας 
περιφρονημένων σκλάβων. 
Τελικά, όπως λέει η Αγία Γραφή, επέλεξε: «να κακουχείται με τον 
λαό του Θεού, μάλλον, παρά να έχει πρόσκαιρη απόλαυση αμαρ-
τίας» (Εβρ. 11/ια’ 25). Μεγάλο μέρος της Εξόδου ασχολείται με 
τους αγώνες και τις δοκιμασίες του Μωυσή, ο οποίος, ακόμη και 
μετά από όλα όσα πέρασε, δεν μπόρεσε να μπει στη Γη της Επαγ-
γελίας (Αρ. 20/κ’ 12). Ωστόσο, όλοι γνωρίζουμε ότι ο Μωυσής έκα-
νε τη σωστή επιλογή, έστω κι  αν κατά καιρούς αναρωτιόταν και ο 
ίδιος γι’ αυτό. 
ΣΚΕΨΗ: Από κοσμικής άποψης, ο Μωυσής θα έπρεπε να είχε μεί-
νει στην Αίγυπτο. Ωστόσο, ως Χριστιανοί, μας δόθηκε μια όψη της 
πραγματικότητας που μας οδηγεί πολύ πέρα από αυτόν τον κό-
σμο. Όταν μπαίνουμε στον πειρασμό του κόσμου, πώς μπορούμε 
να έχουμε πάντα μπροστά μας την ευρύτερη εικόνα; Γιατί είναι τό-
σο σημαντικό να το κάνουμε αυτό; 
 
Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου            Δύση ηλίου: 17:57’ 
 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ:  
Ο Θεός τήμισε το δικό Του μέρος της διαθήκης ευλογώντας τον 
Αβραάμ. Και ο Αβραάμ τίμησε τον Θεό με το να μην αποθηκεύει 
θησαυρούς σε αυτή τη γη. 
«Η κληρονομιά που ο Θεός υποσχέθηκε στο λαό Του, δε βρίσκεται 
στον κόσμο αυτό. Ο Αβραάμ δεν είχε ακίνητη περιουσία στη γη 
αυτή, “ουδέ βήμα ποδός”. (Πράξ. 7:5). Είχε πολλά αγαθά και τα 
χρησιμοποίησε για τη δόξα του Θεού και για το καλό των συναν-
θρώπων του. Δε θεωρούσε όμως αυτό τον κόσμο μόνιμη κατοικία 
του. Ο Κύριος τον είχε καλέσει να εγκαταλείψει τους ειδωλολάτρες 
συμπατριώτες του δίνοντάς του την υπόσχεση της Χαναάν για 
αιώνια κτήση του. Και όμως, ούτε αυτός ούτε ο γιος του την κατέ-
κτησαν. ΄Οταν ο Αβραάμ ζήτησε τόπο ενταφιασμού για τη νεκρή 
γυναίκα του, χρειάσθηκε να τον αγοράσει από τους Χαναναίους. Ο 
μοναδικός τόπος που περιήλθε στην κατοχή του στη χώρα της 
Επαγγελίας ήταν ο λαξευτός τάφος της σπηλιάς του Μαμπελάχ.» 
Π.Π. σ. 145, 146 
Κατά τη διάρκεια της ζωής μας, μπαίνουμε μερικές φορές στον 
πειρασμό να κατευθυνθούμε προς τον πλούτο και την άνεση. 
Χρειάζεται ισχυρή πίστη για να εξασκούμε την καθυστερημένη ικα-
νοποίηση. 
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«Το μεγαλόπρεπο παλάτι του Φαραώ και ο μοναρχικός θρόνος του 
παρουσιάζονταν σαν δελεάσματα στο Μωυσή. Αλλά εκείνος ήξερε 
ότι οι αμαρτωλές απολαύσεις που κάνουν τους ανθρώπους να λη-
σμονούν το Θεό, φώλιαζαν στις αρχοντικές αυλές. Έβλεπε πέρα 
από το καταπληκτικό παλάτι, πέρα από το βασιλικό στέμμα τις τι-
μές που θα αποδοθούν στους αγίους του Υψίστου σε ένα βασίλειο 
αμόλυντο από την αμαρτία. Με τα μάτια της πίστης έβλεπε το αμα-
ράντινο διάδημα που ο Βασιλιάς του ουρανού θα τοποθετήσει στο 
μέτωπο του νικητή. Η πίστη αυτή τον οδήγησε να αποστραφεί τους 
μεγαλοπρεπείς άρχοντες της γης και να ενωθεί με το ταπεινό, 
φτωχό και περιφρονημένο έθνος που προτίμησε να υπακούσει στο 
Θεό παρά να συμπράξει στην αμαρτία.» Π.Π. σ. 226. 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:   
1.  Τι θα συμβεί στα υπάρχοντά μας όταν έρθει ο Ιησούς; (δείτε Β’ 
Πέτρ. 3/γ’ 10). Τι θα μπορούσε να συμβεί ακόμα και πριν τον ερ-
χομό του Ιησού; (δείτε Ματθ. 6/ς’ 20). Γιατί, λοιπόν, είναι πάντα 
σημαντικό να βλέπουμε τα πράγματα από τη σωστή τους πλευρά;  
2.  Ο Ιησούς προειδοποίησε για «την απάτη του πλούτου» (Μάρκ. 
4/δ’ 19). Πώς μπορούν να μας εξαπατήσουν τα πλούτη; 
3.  Συζητήστε για τους τρόπους με τους οποίους ο Μωυσής θα 
μπορούσε να δικαιολογήσει την παραμονή του στην Αίγυπτο, αντί 
να αφήσει τα πάντα πίσω του για να φύγει με ένα πλήθος σκλάβων 
σε μια άγονη έρημο. Τι τον οδήγησε, τελικά, σε αυτή την απόφαση; 
 

 

  



54 

 

11 Φεβρουαρίου – 17 Φεβρουαρίου             Σάββατο απόγευμα 

 
7.  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ 

 
ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Τότε, ο βασιλιάς θα πει σε αυτούς που είναι 
από τα δεξιά του: Ελάτε, οι ευλογημένοι τού Πατέρα μου, κληρονο-
μήστε τη βασιλεία, που είναι ετοιμασμένη σε σας από τη δημιουρ-
γία του κόσμου.» Ματθαίον 25/κε’  34 
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Λουκ. 4/δ’ 16-19, 
19/ιθ’ 1-10, Ησ. 62/ξβ’ 1, 2, Δευτ. 15/ιε’ 11, Ματθ. 19/ιθ’ 16-22, Ιώβ 
29/κθ’ 12-16.   
 

Η Αγία Γραφή μιλάει συχνά για τους ξένους (μερικές φορές τους 
αναφέρει ως πάροικους), τις χήρες και τα ορφανά. Αυτοί μπορεί να 
είναι εκείνοι στους οποίους ο Ιησούς αναφέρθηκε ως «τους ελάχι-
στους αδελφούς μου» (Ματθ. 25/κε’ 40). 
Πώς μπορούμε να αναγνωρίσουμε αυτούς τους ανθρώπους σήμε-
ρα; Οι ξένοι της εποχής της Αγίας Γραφής ήταν άτομα που ανα-
γκάστηκαν να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους, ίσως λόγω πολέ-
μου ή πείνας. Κάτι αντίστοιχο στις μέρες μας θα μπορούσε να είναι 
τα εκατομμύρια των προσφύγων που έχουν εξαθλιωθεί εξαιτίας 
συνθηκών στις οποίες δεν επέλεξαν να βρεθούν. 
Τα ορφανά είναι τα παιδιά που έχασαν τους γονείς τους σε πόλε-
μο, ατύχημα ή από ασθένεια. Ή οι γονείς των οποίων βρίσκονται 
στη φυλακή ή απουσιάζουν για άλλον λόγο. 
Οι χήρες είναι εκείνες που έχασαν τους συζύγους τους. Πολλές 
από αυτές μπορεί να έχουν ανήλικα παιδιά και θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιήσουν τη βοήθεια που μπορεί να προσφέρει η εκκλησί-
α. 
Η εβδομάδα με μια ματιά: Όπως θα δούμε αυτήν την εβδομάδα, 
επειδή είμαστε διαχειριστές του έργου του Θεού, η βοήθεια προς 
τους φτωχούς δεν είναι απλώς μια επιλογή. Είναι να ακολουθούμε 
το παράδειγμα του Ιησού και να υπακούμε στις εντολές Του. 
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Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 

Η ΖΩΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ 
Στις αρχές της δημόσιας διακονίας Του, ο Ιησούς ταξίδεψε στη Να-
ζαρέτ, στην περιοχή της Γαλιλαίας. Αυτή ήταν η γενέτειρά Του και 
οι κάτοικοι της περιοχής είχαν ήδη ακούσει για το έργο και τα θαύ-
ματά Του. Όπως συνήθιζε, ο Ιησούς πήγαινε το Σάββατο στη συ-
ναγωγή. Παρόλο που ο Ιησούς δεν ήταν ο διορισμένος ραβίνος, 
Του δόθηκε να διαβάσει από το βιβλίο του Ησαΐα. Τότε, Εκείνος 
διάβασε το Ησ. 61/ξα’ 1, 2. 
Διαβάστε Λουκ. 4/δ’ 16-19 και συγκρίνετε με Ησ. 61/ξα’ 1, 2. (Δείτε 
και Λουκ. 7/ζ’ 19-23). Γιατί πιστεύετε ότι ο Ιησούς επέλεξε τα συ-
γκεκριμένα εδάφια; Γιατί αυτά τα εδάφια του Ησαΐα θα μπορούσαν 
να θεωρηθούν ως Μεσσιανικά; Τι αποκαλύπτουν για το έργο του 
Μεσσία; 
…………………………………………………………………………….. 
Επειδή οι θρησκευτικοί ηγέτες προφανώς είχαν παραβλέψει τις 
προφητείες που μιλούσαν για έναν πάσχοντα Μεσσία, και είχαν 
εφαρμόσει λανθασμένα εκείνες που έδειχναν τη δόξα της Δευτέρας 
Παρουσίας Του (κάτι που θα πρέπει να μας υπενθυμίζει πόσο ση-
μαντική είναι η κατανόηση των προφητειών), οι περισσότεροι άν-
θρωποι πίστευαν την εσφαλμένη ιδέα ότι η αποστολή του Μεσσία 
ήταν να απελευθερώσει το Ισραήλ από τους κατακτητές και τους 
δυνάστες του, τους Ρωμαίους. Η σκέψη ότι η αποστολή του Μεσ-
σία προερχόταν από το Ησ. 61/ξα’ 1, 2 τους συντάραξε! 
Οι φτωχοί περιφρονούνταν από τους αδίστακτους αξιωματούχους, 
όπως τους εφοριακούς, τους εργοδότες, ακόμα και από τους ίδιους 
τους γείτονές τους. Συνήθως πίστευαν ότι η φτώχεια ήταν η κατάρα 
του Θεού και ότι για την άτυχη κατάστασή τους έφταιγαν οι ίδιοι. Με 
αυτή τη νοοτροπία, ελάχιστοι άνθρωποι έδειχναν ενδιαφέρον για 
τους φτωχούς. 
Ωστόσο, η αγάπη του Ιησού για τους φτωχούς ήταν μια από τις 
μεγαλύτερες αποδείξεις της Μεσσιανικής φύσης Του, όπως φαίνε-
ται από τον τρόπο με τον οποίο ο Ίδιος απάντησε στην ερώτηση 
του Ιωάννη του Βαπτιστή σχετικά με το αν είναι ο Μεσσίας (δείτε 
Ματθ. 11/ια’ 1-6). «Όπως οι μαθητές του Σωτήρα, ο Ιωάννης ο 
Βαπτιστής δεν είχε ούτε και αυτός κατανοήσει τη φύση της βασιλεί-
ας του Χριστού. Περίμενε ο Ιησούς να καταλάβει το θρόνο του Δα-
βίδ. Αλλά καθώς περνούσε ο καιρός και ο Σωτήρας δεν διεκδικού-
σε κανένα δικαίωμα βασιλικής εξουσίας, ο Ιωάννης περιήλθε σε 
αμηχανία και ανησυχία.» Ζ.Χ. σ. 186 
ΣΚΕΨΗ: «Θρησκεία καθαρή και χωρίς ψεγάδι μπροστά στον Θεό 
είναι τούτη: Να επισκέπτεται τους ορφανούς και τις χήρες στη θλί-
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ψη τους, και να τηρεί τον εαυτό του αμόλυντον από τον κόσμο» 
(Ιακ. 1/α’ 27). Πώς μας βοηθάει αυτό το εδάφιο να θέσουμε τις 
θρησκευτικές μας προτεραιότητες;  
 
 Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου  
 

Η ΠΡΟΝΟΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΤΩΧΟΥΣ 
Οι συγγραφείς της Αγίας Γραφής συμπεριέλαβαν στα γραπτά τους 
πολλές από τις διατάξεις του Θεού για τους φτωχούς, τους ξένους, 
τις χήρες και τα ορφανά. Τέτοιου είδους καταγραφές έχουμε σε όλη 
τη διαδρομή, πίσω στο όρος Σινά. «Έξι χρόνια θα σπείρεις τη γη 
σου, και θα μαζεύεις τα γεννήματά της· τον έβδομο χρόνο, όμως, 
θα την αφήσεις να αναπαυθεί, και να μείνει αργή, για να τρώνε οι 
φτωχοί του λαού σου· και εκείνο που εναπολείφθηκε απ’ αυτούς ας 
το τρώνε τα ζώα του χωραφιού. Έτσι θα κάνεις για τον αμπελώνα 
σου, και για τον ελαιώνα σου» (Έξ. 23/κγ’ 10, 11). 
Διαβάστε Λευιτ. 23/κγ’ 22 και Δευτ. 15/ιε’ 11. Όσο διαφορετικό και 
αν είναι εκείνο το πλαίσιο από τη ζωή μας σήμερα, ποιες αρχές 
πρέπει να αντλήσουμε από αυτά τα εδάφια; 
…………………………………………………………………………….. 
Είναι γενικά αποδεκτό ότι ο όρος «αδελφός» αναφέρεται σε ομοε-
θνείς Ισραηλίτες ή σε ομόπιστους. Κατανοείται επίσης ως αξία 
προς τους φτωχούς ανθρώπους ή «τους ελάχιστους αδελφούς 
μου» (Ματθ. 25/κε’ 40). Οι Ψαλμοί μας δίνουν οδηγίες για το πώς 
πρέπει να συμπεριφερόμαστε σε όσους έχουν ανάγκη. «Κρίνετε 
τον φτωχό και τον ορφανό· πράξετε δικαιοσύνη στον θλιμμένο και 
τον πένητα. Ελευθερώνετε τον φτωχό και τον πένητα· λυτρώνετέ 
τον από χέρι ασεβών» (Ψαλμ. 82/πβ’ 3, 4). Αυτό το εδάφιο υπο-
δεικνύει τη συμμετοχή μας με τρόπους πέρα από την απλή παρο-
χή τροφής. 
Στην συνέχεια, υπάρχουν υποσχέσεις σε όσους βοηθούν τους ά-
πορους. «Όποιος δίνει στους φτωχούς, δεν θάρθει σε στέρηση». 
«Ο θρόνος του βασιλιά, που κρίνει τους φτωχούς με αλήθεια, θα 
στερεωθεί για πάντα». Και ο βασιλιάς Δαβίδ είπε: «Μακάριος εκεί-
νος που επιβλέπει στον φτωχό· σε ημέρα θλίψης θα τον ελευθε-
ρώσει ο Κύριος» (Παρ. 28/κη’ 27, 29/κθ’ 14,  Ψαλμ. 41/μα’ 1). Αυ-
τό, λοιπόν, αποτελούσε πάντοτε προτεραιότητα για το αρχαίο Ισ-
ραήλ, ακόμα και όταν, κατά καιρούς, είχαν χάσει το όραμά τους. 
Αντιθέτως, σε πιο σύγχρονη εποχή, ιδιαίτερα στην Αγγλία, υπό το 
πρίσμα της θεωρίας του “κοινωνικού δαρβινισμού”, πολλοί πί-
στευαν ότι, όχι μόνο δεν υπήρχε ηθική επιταγή να βοηθήσουμε 
τους φτωχούς, αλλά ότι στην πραγματικότητα ήταν λάθος το να το 
κάνουμε.  
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Ακολουθώντας το γεγονός ότι οι ισχυροί επιβιώνουν εις βάρος των 
αδυνάτων, οι “κοινωνικοί δαρβινιστές” πίστευαν ότι θα ήταν επιζή-
μιο για την κοινωνία να λαμβάνουν βοήθεια οι φτωχοί, οι άρρωστοι, 
οι άποροι, διότι αν πολλαπλασιάζονταν, το μόνο που θα κατάφερ-
ναν ήταν να αποδυναμώσουν τον κοινωνικό ιστό του έθνους στο 
σύνολό του. Όσο σκληρό κι φαίνεται αυτό το σκεπτικό, ήταν η λογι-
κή συνέπεια της πίστης στην εξέλιξη και της ψευδούς διδασκαλίας 
που διακηρύσσει.  
ΣΚΕΨΗ: Πώς θα πρέπει ο Λόγος του Θεού, η ιδέα ότι ο Χριστός 
πέθανε για όλους, να επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο αντιμετω-
πίζουμε τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από το ποιοι είναι; 
 
Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 
 

Ο ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΝΕΟΣ 
Δεν γνωρίζουμε πολλά για αυτόν τον άνθρωπο, εκτός του ότι ήταν 
νέος, άρχοντας, πλούσιος και ενδιαφερόταν για τα πνευματικά. 
Ήρθε τρέχοντας στον Ιησού (Μάρκ. 10/ι’ 17), γεμάτος ενθουσια-
σμό, ήθελε να μάθει για την αιώνια ζωή. Αυτή η ιστορία είναι τόσο 
σημαντική που καταγράφεται και στα τρία ευαγγέλια: Ματθ. 19/ιθ’ 
16-22, Μαρκ. 10/ι’ 17-22, Λουκ. 18/ιη’ 18-23.  
Διαβάστε Ματθ. 19/ιθ’ 16-22. Τι εννοούσε ο Ιησούς όταν του είπε: 
«Πήγαινε, πούλησε όσα έχεις, και δώσε στους φτωχούς· και θα 
έχεις θησαυρό στον ουρανό· και έλα, ακολούθα Με» (εδ. 21). 
…………………………………………………………………………….. 
Ο Ιησούς δεν μας ζητάει να πουλήσουμε όλα όσα έχουμε και να 
δώσουμε τα χρήματα στους φτωχούς. Όμως, ο θεός αυτού του 
άντρα φαίνεται να ήταν η περιουσία του, και παρότι η απάντηση 
του Ιησού μοιάζει αυστηρή, ήταν η μόνη ελπίδα σωτηρίας του. 
Η Αγία Γραφή λέει ότι έφυγε λυπημένος επειδή ήταν πολύ πλού-
σιος, γεγονός που αποδεικνύει ότι λάτρευε τα χρήματά του. Του 
προσφέρθηκε η αιώνια ζωή και μια θέση στην συντροφιά του Ιησού 
– «ακολούθα με». Τα ίδια λόγια χρησιμοποίησε ο Κύριος για να 
καλέσει τους 12 μαθητές. Ωστόσο, δεν γνωρίζουμε τίποτα περισ-
σότερο γι’ αυτόν τον νεαρό άντρα. Αντάλλαξε την αιωνιότητα με τα 
επίγεια υπάρχοντά του. 
Τι τρομερό αντάλλαγμα! Τι θλιβερό παράδειγμα της μη τήρησης 
της ελπίδας μιας πιο ένδοξης μελλοντικής ανταμοιβής. Το να κά-
νουμε την ίδια επιλογή με αυτόν τον άνθρωπο είναι μεγάλη πλάνη, 
διότι, ανεξάρτητα από τα οφέλη του πλούτου που έχουμε τώρα, 
αργά ή γρήγορα όλοι μας θα πεθάνουμε και θα έρθουμε αντιμέτω-
ποι με το ζήτημα της αιωνιότητας. Εντωμεταξύ, πολλοί από αυτούς 
που είναι πλούσιοι έχουν διαπιστώσει ότι τα πλούτη δεν τους έφε-
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ραν την ειρήνη και την ευτυχία που ήλπιζαν, το αντίθετο μάλιστα. 
Έχουν γραφτεί πολλές βιογραφίες για το πόσο δυστυχισμένοι υ-
πήρξαν πολλοί πλούσιοι άνθρωποι. Σε όλη την καταγεγραμμένη 
ιστορία, μια από τις καλύτερες απεικονίσεις που έχουν γίνει ποτέ 
για το πόσο ανικανοποίητος μπορεί να είναι ο πλούτος, βρίσκεται 
στο βιβλίο του Εκκλησιαστή. Όποια κι είναι τα διδάγματα που μπο-
ρεί να αντλήσει κανείς από αυτό, ένα είναι το συμπέρασμα: τα 
χρήματα δεν μπορούν να αγοράσουν ειρήνη ή ευτυχία. 
ΣΚΕΨΗ: «Επειδή, όποιος θέλει να σώσει τη ζωή του, θα τη χάσει· 
και όποιος χάσει τη ζωή του εξαιτίας Μου και εξαιτίας τού ευαγγε-
λίου, αυτός θα τη σώσει.  Επειδή, τι θα ωφελήσει τον άνθρωπο, αν 
κερδήσει ολόκληρο τον κόσμο, ζημιωθεί όμως την ψυχή του; Ή, τι 
θα δώσει ο άνθρωπος σε αντάλλαγμα της ψυχής του;» (Μαρκ. 8/η’ 
35-37). Τι σημαίνει να χάσουμε τη ζωή μας για χάρη του ευαγγελί-
ου; 
 
Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 

 
Ο ΖΑΚΧΑΙΟΣ 

Ο Ζακχαίος ήταν ένα πλούσιος Εβραίος που είχε δημιουργήσει 
περιουσία δουλεύοντας ως φοροεισπράκτορας για τους απεχθείς 
Ρωμαίους. Επειδή οι φοροεισπράκτορες απαιτούσαν περισσότε-
ρους φόρους από όσους οι άνθρωποι όφειλαν στην πραγματικότη-
τα, ο Ζακχαίος μισήθηκε και ονομάστηκε «αμαρτωλός». 
Ο Ζακχαίος ζούσε στην Ιεριχώ, η οποία βρισκόταν σε ένα εμπορικό 
πέρασμα όπου γίνονταν πολλές εμπορικές συναλλαγές. Η συνά-
ντησή του με τον Ιησού δεν ήταν τυχαία. Ο Ζακχαίος είχε προφα-
νώς νιώσει πνευματικό έλεγχο και ήθελε να κάνει κάποιες αλλαγές 
στη ζωή του. Είχε ακούσει για τον Ιησού και επιθυμούσε να Τον 
δει. Πρέπει να είχε γίνει γνωστό ότι ο Ιησούς θα έφτανε στην Ιεριχώ 
εκείνη την ημέρα. Ο Ιησούς έπρεπε να περάσει από την Ιεριχώ για 
να φτάσει στη Γαλιλαία, με προορισμό το τελευταίο του ταξίδι για 
την Ιερουσαλήμ. Τα πρώτα λόγια του Χριστού προς τον Ζακχαίο 
αποκάλυψαν ότι, πριν ακόμα μπει στην πόλη, ο Κύριος γνώριζε τα 
πάντα γι’ αυτόν. 
Διαβάστε Λουκ. 19/ιθ’ 1-10. Ποιες ήταν οι διαφορές μεταξύ της ε-
μπειρίας αυτού του πλούσιου ανθρώπου με τον Ιησού και της ε-
μπειρίας του πλούσιου νέου; 
…………………………………………………………………………….. 
Και οι δύο ήταν πλούσιοι, και οι δύο ήθελαν να δουν τον Ιησού, και 
οι δύο ήθελαν αιώνια ζωή. Παρατηρείστε, όμως, ότι όταν ο Ζακχαί-
ος είπε, «τα μισά από τα υπάρχοντά μου δίνω στους φτωχούς», ο 
Ιησούς δέχθηκε αυτή τη χειρονομία, ως έκφραση μιας αληθινής 
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εμπειρίας μεταστροφής. Δεν του είπε: “Λυπάμαι, αλλά όπως είπα 
και στον πλούσιο νέο, ή όλα ή τίποτα. Τα μισά δεν αρκούν!” Γιατί; 
Πιθανότατα επειδή, αν και ο Ζακχαίος σίγουρα αγαπούσε τα πλού-
τη, δεν ήταν γι’ αυτόν θεός του, όπως ήταν για τον πλούσιο νέο. 
Στην πραγματικότητα, αν και δεν ξέρουμε τι ακριβώς του είπε ο 
Ιησούς, ο Ζακχαίος είναι αυτός που μιλάει πρώτος επιθυμώντας να 
δώσει χρήματα στους φτωχούς. Αντιθέτως, ο Ιησούς έπρεπε να πει 
συγκεκριμένα στον πλούσιο νεαρό να τα δώσει όλα, αλλιώς τα 
πλούτη θα τον κατέστρεφαν. Αν και ο Ζακχαίος, όπως και κάθε 
πλούσιος, έπρεπε να προσέχει τους κινδύνους του πλούτου, φαί-
νεται ότι είχε καλύτερα τον έλεγχο από ό,τι ο πλούσιος νέος. 
«Προηγουμένως όταν το πλούσιο αρχοντόπουλο είχε απομακρυν-
θεί από τον Ιησού, οι μαθητές απόρησαν για το λόγια του Κυρίου 
τους: “Πόσον δύσκολον είναι να εισέλθωσιν εις την βασιλείαν του 
Θεού οι έχοντες το θάρρος αυτών εις τα χρήματα:” Τότε είχαν πει ο 
ένας στον άλλον: “Και τις δύναται να σωθεί;” Τώρα είχαν την από-
δειξη για την ορθότητα των λόγων του Χριστού ότι “Τα αδύνατα 
παρά ανθρώποις είναι δυνατά παρά τω Θεώ.” (Μάρκ. 10/ι’ 24, 26, 
Λουκ. 18/ιη’ 27). Είδαν πως, με τη χάρη του Θεού, ένας πλούσιος 
μπορούσε να εισέλθει στη βασιλεία.» Ζ.Χ. σ. 521 
 
Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 
 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥ ΙΩΒ 
Διαβάστε Ιώβ 1/α’ 8. Πώς περιγράφει τον Ιώβ ο ίδιος ο Θεός; 
…………………………………………………………………………….. 
Ακόμα και ο Ίδιος ο Θεός αποκάλεσε τον Ιώβ «άμεμπτο» και «ευ-
θύ», τόσο που κανένας άλλος στη γη, εκείνη την εποχή, δεν μπο-
ρούσε να συγκριθεί μαζί του.  
Όταν ο Ιώβ αντιμετώπισε τη μία καταστροφή μετά την άλλη, ο Θεός 
επανέλαβε αυτό που είχε πει γι’ αυτόν, ότι δεν υπήρχε άλλος στη 
γη όμοιός του, άμεμπτος και ευθύς, δηλώνοντας επιπλέον ότι: «Α-
κόμη κρατάει την ακεραιότητά του αν και με παρόξυνες εναντίον 
του, για να τον εξολοθρεύσω χωρίς αιτία» (Ιώβ 2/β’ 3).  
Και παρότι βλέπουμε ένα καλό παράδειγμα της ακεραιότητας και 
της ευθύτητας του Ιώβ, στο πώς αρνήθηκε να εγκαταλείψει τον Θεό 
παρά τα όσα συνέβησαν και παρά την άτυχη ειρωνεία της γυναίκας 
του, «Ακόμα κρατάς την ακεραιότητά σου; Βλασφήμησε τον Θεό 
και πέθανε», το βιβλίο αποκαλύπτει μια άλλη πτυχή της ζωή του 
προτού του συμβούν όλα αυτά. 
Διαβάστε Ιώβ 29/κθ’ 12-16. Τι απεικονίζεται εδώ που μας δίνει α-
κόμα μεγαλύτερη εικόνα για το μυστικό του χαρακτήρα του Ιώβ; 
…………………………………………………………………………….. 
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Το πιο εύστοχο σημείο εδώ είναι στα λόγια του Ιώβ «και τη δίκη 
που δεν γνώριζα την εξιχνίαζα» (Ιώβ 29/κθ’ 16). Ο Ιώβ δεν περίμε-
νε να τον πλησιάσει κάποιος ζητιάνος με κουρέλια ζητώντας του 
βοήθεια. Αντιθέτως, ήταν προνοητικός με τις ανάγκες των άλλων 
και στη συνέχεια ενεργούσε σύμφωνα με αυτές. 
Η Έ. Χουάιτ προτείνει: «Μην περιμένετε από αυτούς (τους φτω-
χούς) να σας επιστήσουν την προσοχή στις ανάγκες τους. Ενερ-
γήστε όπως ο Ιώβ. Οτιδήποτε δεν γνώριζε, το έψαχνε. Εξετάστε 
την περίπτωση και μάθετε τι ανάγκες υπάρχουν και ποιος είναι ο 
καλύτερος τρόπος για να καλυφθούν.» T.C., τ. 5, σ. 151. 
Είναι ένας τρόπος διαχείρισης των οικονομικών και των πόρων του 
Θεού που διαφέρει από τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζονται τα 
χρήματά τους αρκετά παιδιά του Θεού, σήμερα. 
ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε Ησ. 58/νη’ 6-8. Πώς μπορούμε να εφαρμόσου-
με αυτά τα λόγια στη ζωή μας σήμερα; 
 
Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου          Δύση ηλίου: 18:05’ 
 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ:  
«Όταν δε έλθη ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη Αυτού, και πάντες 
οι άγιοι άγγελοι μετ’ Αυτού, τότε θέλει καθίσει επί του θρόνου της 
δόξης Αυτού. Και θέλουσι συναναχθή έμπροσθεν Αυτού πάντα τα 
έθνη· και θέλει χωρίσει αυτούς απ’ αλλήλων” (Ματθ.25/κε’ 31, 32). 
Έτσι περιέγραψε στους μαθητές Του ο Χριστός πάνω στο Όρος 
των Ελαιών τη σκηνή της μεγάλης ημέρας της θεϊκής κρίσης. Και 
παρουσίασε ότι η απόφασή της θα βασιστεί πάνω σ’ ένα γεγονός. 
Όταν τα έθνη θα συγκεντρωθούν μπροστά Του, θα υπάρχουν δύο 
μόνο κατηγορίες ανθρώπων και η αιώνια τύχη τους θα αποφασι-
σθεί από το τι έχουν κάνει ή τι παρέλειψαν να κάνουν γι’ Αυτόν στο 
πρόσωπο των φτωχών και των πασχόντων.» 
«Όταν ανοίγετε το σπίτι σας στους πάσχοντες και στους φτωχούς 
του Χριστού, υποδέχεσθε αόρατους αγγέλους. Προσκαλείτε τη συ-
ντροφιά ουρανίων υπάρξεων. Αυτοί φέρνουν μια ιερή ατμόσφαιρα 
χαράς και ειρήνης. Έρχονται ψάλλοντας δοξολογίες των οποίων ο 
αντίλαλος ακούγεται στον ουρανό. Κάθε ευσπλαχνική πράξη αντη-
χεί εκεί σαν μουσική. Ο Πατέρας από το θρόνο Του καταλογίζει 
τους ανιδιοτελείς εργάτες Του ανάμεσα στους πιο πολύτιμους θη-
σαυρούς Του.» Ζ.Χ. σ. 611, 613   
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:   

1. «Επειδή, δεν θα λείψει φτωχός μέσα από τη γη σου» (Δευτ. 

15/ιε’ 11). Πέρα από το γεγονός ότι αυτή η δήλωση δυστυχώς έχει 

εκπληρωθεί, πώς πρέπει να την κατανοήσουμε σήμερα; Κάποιοι 



61 

 

χρησιμοποιούν αυτά τα λόγια για να δικαιολογήσουν την άρνηση 

τους για βοήθεια στους φτωχούς, σκεπτόμενοι ότι “Εφόσον ο Θεός 

είπε ότι οι φτωχοί θα είναι πάντα ανάμεσά μας, άρα, είναι δεδομέ-

νο”. Ποια είναι η πλάνη αυτής της σκέψης; 

2. Διαβάστε Α’ Τιμ. 6/ς’ 17-19. «Στους πλουσίους αυτού του κό-
σμου να παραγγέλεις να μη υψηλοφρονούν ούτε να ελπίζουν στην 
αβεβαιότητα του πλούτου, αλλά στον ζωντανό Θεό, που μας τα 
δίνει όλα, πλούσια, για απόλαυση· να αγαθοεργούν, να πλουτίζουν 
σε καλά έργα, να είναι ευμετάδοτοι, κοινωνικοί, θησαυρίζοντας 
στον εαυτό τους ένα καλό θεμέλιο στο μέλλον, για να απολαύσουν 
την αιώνια ζωή.» Προσέξτε ποιος είναι ο κίνδυνος: να εμπιστεύεται 
κανείς τα πλούτη του σε αντίθεση με τον ζωντανό Θεό. Γιατί είναι 
τόσο εύκολο να ενεργήσουν έτσι όσοι έχουν χρήματα, παρότι γνω-
ρίζουν ότι στο τέλος ούτε όλη η περιουσία τους δεν θα μπορεί να 
τους κρατήσει στη ζωή; Γιατί πρέπει όλοι να είμαστε προσεκτικοί 
στο να μην εμπιστευόμαστε τίποτε άλλο εκτός από τον ζωντανό 
Θεό;   
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18 Φεβρουαρίου – 24 Φεβρουαρίου             Σάββατο απόγευμα 

 
8.  ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑ 

 

 
 

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Και κάθε τι, ό,τι αν κάνετε, να το εργάζεστε 
από ψυχής, σαν στον Κύριο, και όχι σε ανθρώπους· ξέροντας ότι 
από τον Κύριο θα πάρετε την ανταπόδοση της κληρονομιάς· επει-
δή, υπηρετείτε ως δούλοι στον Κύριο, τον Χριστό.» Κολοσσαείς 
3/γ’ 23, 24. 
 
Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Εκκλ. 12/ιβ’ 1, 
Γεν. 2/β’ 15, 39/λθ’ 2-5, Α’Τιμ. 5/ε’ 8, Κολ. 3/γ’ 23, 24, Παρ. 3/γ’ 5-8  
 
Οι περισσότεροι άνθρωποι θέλουν να ζήσουν μια επιτυχημένη και 
ευτυχισμένη ζωή. Φυσικά, σε έναν αμαρτωλό κόσμο, όπου ο πό-
νος και οι συμφορές μπορούν να χτυπήσουν από τη μια στιγμή 
στην άλλη, ο στόχος αυτός δεν είναι πάντα εύκολο να επιτευχθεί. 
Υπάρχει, επίσης, το ζήτημα πώς ορίζουμε την επιτυχία. Βλέπουμε 
την περίπτωση του Ιωσήφ στην Αίγυπτο – θα μπορούσαμε να 
πούμε ότι η ζωή του ήταν επιτυχημένη. Από τη φυλακή, βρέθηκε 
στο παλάτι. Από την άλλη πλευρά, παρατηρούμε τη ζωή του Ιωάν-
νη του Βαπτιστή. Από τη φυλακή πήγε στον τάφο. Πόσο επιτυχη-
μένη ήταν η ζωή του; Όλα, λοιπόν, εξαρτώνται από τον ορισμό 
που δίνουμε στην επιτυχία. 
Η εβδομάδα με μια ματιά: Αυτή την εβδομάδα θα εξετάσουμε την 
ιδέα της επιτυχίας στο πλαίσιο των βασικών αρχών της διαχείρισης 
και των οικονομικών. Ανεξάρτητα από το ποιοι είμαστε και πού 
ζούμε, τα χρήματα και τα οικονομικά θα αποτελούν μέρος της ζωής 
μας, είτε μας αρέσει είτε όχι. Υπάρχουν κάποια πρακτικά βήματα 
που μπορούμε να εφαρμόσουμε, τα οποία αν και δεν εγγυώνται 
επιτυχία, μπορούν ωστόσο να μας βοηθήσουν να αποφύγουμε 
παγίδες και λάθη που ίσως δυσκολέψουν την οικονομική μας κα-
τάσταση.  
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Κυριακή 19 Φεβρουαρίου 
 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ  
Διαβάστε Εκκλ. 12/ιβ’ 1. Ποιο είναι το μήνυμα για εμάς εδώ; 
…………………………………………………………………………….. 
Καθώς οι νέοι πλησιάζουν την ενηλικίωση, θα γεννηθούν σκέψεις 
σχετικά με το πώς θα καλυφθούν οι βασικές ανάγκες – τροφή, έν-
δυση και στέγη. Ο ίδιος ο Ιησούς μας είπε με ποιον τρόπο να ιε-
ραρχούμε τις ανάγκες μας: «Αλλά, να ζητάτε πρώτα τη βασιλεία 
του Θεού και τη δικαιοσύνη του· και όλα αυτά θα σας προστεθούν» 
(Ματθ. 6/ς’ 33). Φυσικά, για όσους είναι μεγαλύτεροι και δεν επέλε-
ξαν τον Ιησού όταν ήταν νέοι, υπάρχει ακόμα χρόνος να πάρουν 
τις σωστές αποφάσεις σχετικά με τη διαχείριση. 
Όπως είδαμε στη Γεν. 28/κη’ 20-22, ο Ιακώβ είχε κάνει κάποιες 
σημαντικές επιλογές ζωής, τόσο στον πνευματικό όσο και στον 
οικονομικό τομέα. Στο όραμα, ο Κύριος συστήθηκε στον Ιακώβ ως 
«ο Κύριος, ο Θεός του Αβραάμ του πατέρα σου, και ο Θεός του 
Ισαάκ». Στη συνέχεια, στο πλαίσιο του όρκου του προς τον Θεό, ο 
Ιακώβ είπε: «ο Κύριος θα είναι ο Θεός μου» (Γέν. 28/κη’ 13, 21). 
Διαβάστε Γεν. 29/κθ’ 9-20. Ποιο πράγμα είναι σημαντικό σχετικά με 
τη χρονική στιγμή αυτής της απόφασης; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Αφού ο Ιακώβ ανέλαβε τις πνευματικές και οικονομικές δεσμεύσεις 
του προς τον Θεό, ο Κύριος τον οδήγησε στο πηγάδι όπου βρισκό-
ταν η Ραχήλ.  
Είναι απαραίτητο να πάρετε τις αποφάσεις γύρω από τα πνευματι-
κά και τη ζωή σας πριν παντρευτείτε. Ο μελλοντικός σύζυγος θα 
πρέπει να γνωρίζει τις χριστιανικές σας πεποιθήσεις. Είναι αυτό το 
άτομο ένας αφοσιωμένος χριστιανός; Με τι είδους εργασία θα α-
σχοληθεί; Σε τι είδους ζωή θα δεσμευτώ; Άλλες ερωτήσεις που 
χρειάζονται απαντήσεις πριν τη δέσμευση του γάμου είναι οι εξής: 
Τι επίπεδο εκπαίδευσης έχει ολοκληρώσει; Ποιο είναι το ποσό του 
χρέους που θα μπει στον γάμο; Είμαι διατεθειμένος/η να αποδε-
χθώ αυτή την κατάσταση ως μέρος της ευθύνης μου; 
ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε Β’ Κορ. 6/ς’ 14, 15. Γιατί είναι τόσο σημαντική 
αυτή η αρχή ώστε να την λάβετε υπόψη σας όταν αναζητάτε σύ-
ντροφο ζωής; Αν και δεν εγγυάται έναν καλό γάμο, γιατί θα βοη-
θούσε να δημιουργηθούν περισσότερες πιθανότητες για έναν πε-
τυχημένο γάμο;  
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Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 
 

Η ΕΥΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΙΔΑΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
Αν δεν είστε εύποροι, αργά ή γρήγορα θα χρειαστεί να δουλέψετε 
για να ζήσετε. Βέβαια, το ιδανικό είναι να βρείτε κάτι που σας πα-
θιάζει και μπορεί να σας προσφέρει ένα καλό εισόδημα, να εκπαι-
δευτείτε πάνω σε αυτό, να βρείτε μια δουλειά που να σας παθιάζει 
και παραμείνετε εκεί έως τη συνταξιοδότηση. Αυτό είναι το ιδεώδες 
– φυσικά, τα πράγματα δεν γίνονται πάντα έτσι. 
Διαβάστε Γέν. 2/β’ 15 (δείτε και Εκκλ. 9/θ’ 10 και Β’ Θεσ. 3/γ’ 8-10). 
Ποια είναι η σημασία του ότι ακόμα και πριν από την είσοδο της 
αμαρτίας, ο Αδάμ και η Εύα είχαν εργασία;  
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Προφανώς, αυτή η εργασία δεν ήταν τιμωρία. Είχε σχεδιαστεί για 
το καλό τους. Ακόμα και στον Παράδεισο, σε έναν κόσμο που δεν 
υπήρχε αμαρτία, θάνατος ή πόνος, ο Θεός γνώριζε ότι οι άνθρω-
ποι έπρεπε να εργάζονται. 
«Και στον Αδάμ δόθηκε το έργο της φροντίδας του κήπου. Ο Δη-
μιουργός γνώριζε ότι ο Αδάμ δεν θα μπορούσε να είναι ευτυχισμέ-
νος χωρίς απασχόληση. Η ομορφιά του κήπου τον ευχαριστούσε, 
αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό. Έπρεπε να έχει εργασία για να θέσει 
σε λειτουργία τα θαυμάσια όργανα του σώματος. Αν η ευτυχία συ-
νίστατο στο να μην κάνει κανείς τίποτα, ο άνθρωπος στην κατά-
σταση της ιερής αθωότητάς του, θα ήταν αδρανής. Εκείνος όμως 
που δημιούργησε τον άνθρωπο ήξερε τι θα ήταν καλό για την ευ-
τυχία του – και μόλις τον δημιούργησε, του έδωσε την καθορισμένη 
εργασία του. Η υπόσχεση της μελλοντικής δόξας και η απόφαση 
ότι ο άνθρωπος πρέπει να μοχθεί για το καθημερινό του ψωμί, 
προήλθαν από τον ίδιο θρόνο.» Έ. Χουάιτ, Our High Calling, σ.223. 
Ωστόσο, ακόμη και μετά την πτώση στην αμαρτία, ο Θεός είπε 
στον Αδάμ: «Καταραμένη να είναι η γη εξαιτίας σου· με λύπες θα 
τρως τους καρπούς της όλες τις μέρες τής ζωής σου» (Γέν. 3/γ’ 
17). Προσέξτε, ο Θεός καταράστηκε τη γη «εξαιτίας σου», εξαιτίας 
του Αδάμ, με την έννοα ότι η εργασία θα ήταν κάτι που θα χρειαζό-
ταν, ιδιαίτερα ως έκπτωτο ον. 
ΣΚΕΨΗ: Τι είναι αυτό που κάνει την εργασία, ευλογία για εμάς; 
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Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 
 

ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΚΕΡΔΟΥΣ 
Όπως είδαμε ο Θεός προόριζε τον άνθρωπο να εργάζεται έχοντας 
διάφερες ιδιότητες. Η περίοδος εργασίας στη ζωή μας συνήθως 
διαρκεί περίπου 40 χρόνια. Για πολλούς ανθρώπους αυτή είναι η 
περίοδος κατά την οποία τα παιδιά μεγαλώνουν και σπουδάζουν, 
και κατά την οποία αποκτάται ένα σπίτι και άλλες σημαντικές αγο-
ρές. Από οικονομικής άποψης, αυτή μπορεί να μια πολύ έντονη 
περίοδος. Είναι μια πολύ ευαίσθητη περίοδος επειδή η οικογένεια 
μαθαίνει να εργάζεται από κοινού και τα μέλη της δημιουργούν δε-
σμούς ζωής. Το άγχος για τα οικονομικά μπορεί να καταστρέψει 
τον γάμο σε αυτό το σημείο, και αυτό συμβαίνει συχνά. Οι οικογέ-
νειες στις οποίες και οι δύο σύζυγοι είναι χριστιανοί και είναι πρό-
θυμοι να ακολουθήσουν τις Βιβλικές αρχές, είναι πολύ πιο σταθε-
ρές. 
Διαβάστε Α’ Τιμ. 5/ε’ 8, Παρ. 14/ιδ’ 23 και Κολ. 3/γ’ 23, 24. Ποια 
σημαντικά σημεία μπορούμε να αποκομίσουμε από αυτά τα εδάφια 
σχετικά με την οικονομική διαχείριση στο σπίτι; 
…………………………………………………………………………….. 
Σε πολλές περιπτώσεις, ο σύζυγος είναι ο κύριος βιοπαλαιστής, αν 
και συχνά εργάζονται και οι δύο σύζυγοι. Φυσικά, μπορεί να προ-
κύψουν απρόβλεπτες περιστάσεις – ασθένεια, οικονομική ύφεση, 
οτιδήποτε – που καθιστούν αυτό το ιδανικό δύσκολο. Οι άνθρωποι, 
λοιπόν, πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα. 
Τα παιδιά που γεννιούνται αποκαλούνται «κληρονομιά από τον 
Κύριο» (Ψαλ. 127/ρκζ’ 3). Πρέπει να θυμόμαστε ότι η ανατροφή 
των παιδιών είναι μια τεράστια ευθύνη. Ο στόχος των χριστιανών 
γονέων είναι να εκπαιδεύσουν τα παιδιά τους ώστε να γίνουν ανε-
ξάρτητοι ενήλικες σε αυτή τη ζωή και να τα προετοιμάσουν για τη 
ζωή που έρχεται. Ακολουθούν τρία σημεία που θα βοηθήσουν τους 
γονείς: 

• Παρέχετε ένα χριστιανικό περιβάλλον στο σπίτι. Αυτό θα περι-
λαμβάνει τακτική και ενδιαφέρουσα οικογενειακή λατρεία, τακτική 
προσέλευση στην εκκλησία και στη Σχολή Σαββάτου, καθώς και 
πιστή απόδοση στα δέκατα και τις προσφορές. Αυτές είναι σπου-
δαίες συνήθειες που πρέπει διαμορφωθούν από τα πρώτα χρόνια 
της ζωής τους. 

• Διδάξτε τα την προθυμία και την εκτίμηση της εργασίας. Τα παι-
διά θα ανακαλύψουν ότι η επιμέλεια και η ακεραιότητα στην εργα-
σία πάντα γίνονται αντιληπτές, εκτιμώνται και ανταμείβονται. Θα 
μάθουν ότι τα χρήματα έρχονται σε μας ως αποτέλεσμα της προ-
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σφοράς του χρόνου μας στους άλλους, εκτελώντας εργασίες που 
είναι πολύτιμες γι’ αυτούς. 

• Εφοδιάστε τα με καλή εκπαίδευση. Η εκπαίδευση σήμερα είναι 
ακριβή – ιδιαίτερα η χριστιανική εκπαίδευση σε ιδιωτικά σχολεία. 
Αλλά για τους γονείς που έχουν σχέδια για τα παιδιά τους, όχι μόνο 
για αυτή τη ζωή αλλά και για τη μελλοντική, αξίζει το κόστος. 
ΣΚΕΨΗ: Φυσικά, ό,τι κι αν κάνουν, κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί 
για την κατεύθυνση που θα ακολουθήσουν τα παιδιά του. Γιατί εί-
ναι σημαντικό οι γονείς να μην κατηγορούν τον εαυτό τους για τις 
λανθασμένες επιλογές που μπορεί να κάνουν τα παιδιά τους; 
 
 
 

Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 
 

ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ 
Η τελευταία φάση μιας επιτυχημένης ζωής, μπορεί να είναι η πιο 
ευχάριστη – αν οι αποφάσεις των προηγούμενων ετών ήταν σοφές 
και δεν καταστράφηκαν από αναπάντεχα γεγονότα. Σε μια ιδανική 
κατάσταση, οι γονείς έχουν μεγαλώσει τα παιδιά τους ώστε να γί-
νουν ανεξάρτητοι ενήλικες, το σπίτι έχει εξοφληθεί, τα μεταφορικά 
έξοδα καλύπτονται, δεν υπάρχουν χρέη και το εισόδημα αρκεί ώ-
στε να καλύψει τις ανάγκες του ηλικιωμένου ζευγαριού.  
Ο Θεός καλεί τα παιδιά Του σε υψηλότερα πρότυπα στην εργασία 
και στη ζωή. Αυτό το πρότυπο είναι ο νόμος του Θεού που είναι 
γραμμένος στην καρδιά μας (δείτε Ιερ. 31/λα’ 33) και αντανακλάται 
στον χαρακτήρα μας. Καθώς η κοινωνία διαβρώνεται και η χριστια-
νική διδασκαλία αμβλύνεται και ελαχιστοποιείται, θα γίνει ακόμα 
πιο σημαντικό για τον κάθε χριστιανό να ζει και να εργάζεται σε 
επίπεδο που είναι υπεράνω κάθε μομφής. Η Αγία Γραφή λέει: 
«Προτιμότερο είναι το καλό όνομα παρά μεγάλα πλούτη, χάρη α-
γαθή παρά ασήμι και χρυσάφι» (Παρ. 22/κβ’ 1). 
Ο Λόγος του Θεού καταγράφει περιπτώσεις εργοδοτών που ανα-
γνώρισαν ότι ήταν ευλογημένοι, επειδή είχαν ευσεβή υπάλληλο. 
Όταν ο Ιακώβ επιθύμησε να εγκαταλείψει τον πεθερό του, τον Λά-
βαν, και να επιστρέψει με την οικογένειά του στην πατρίδα του, ο 
Λάβαν τον παρακάλεσε να μην φύγει λέγοντας: «Σε παρακαλώ, να 
βρω χάρη μπροστά σου· γνώρισα εκ πείρας, ότι ο Κύριος με ευλό-
γησε εξαιτίας σου» (Γέν. 30/λ’ 27). Και όταν ο Ιωσήφ πουλήθηκε 
ως σκλάβος στην Αίγυπτο, το αφεντικό του ο Πεντεφρής, έκανε μια 
παρόμοια δήλωση για το έργο του Ιωσήφ και τον αντάμειψε ανά-
λογα. 
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Διαβάστε Γέν. 39/λθ’ 2-5. Αν και τα εδάφια δεν το αναφέρουν ξεκά-
θαρα, τι φαντάζεστε ότι έκανε ο Ιωσήφ ώστε ο κύριός του να τον 
δει τόσο θετικά; 
…………………………………………………………………………….. 
«Είτε, λοιπόν, τρώτε είτε πίνετε είτε κάνετε κάτι, τα πάντα να τα 

κάνετε προς δόξαν του Θεού» (Α’ Κορ. 10/ι’ 31). Έτσι, είτε στην 

εργασία μας, είτε στην οικονομική διαχείριση ή σε ό,τι κάνουμε, όλα 

θα πρέπει να γίνονται προς δόξα του Θεού. Αυτός είναι που μας 

δίνει τη γνώση και τη δύναμη να πετύχουμε στη ζωή. 

«Δική σου, Κύριε, είναι η μεγαλοσύνη, και η δύναμη, και η τιμή, και 

η νίκη και η δόξα· επειδή δικά σου είναι όλα όσα είναι στον ουρανό 

και όσα είναι επάνω στη γη· δική σου είναι η βασιλεία, Κύριε, και 

εσύ είσαι που υψώνεσαι σαν κεφάλι πιο πάνω από όλους· και ο 

πλούτος και η δόξα από σένα έρχονται, και εσύ δεσπόζεις τα πά-

ντα· και στο χέρι σου είναι η ισχύς και η δύναμη· και στο χέρι σου 

είναι να μεγαλύνεις και να ισχυροποιείς τα πάντα» (Α’ Χρον. 29/κθ’ 

11, 12). 

ΣΚΕΨΗ: Ποιες είναι οι αρχές που ακολουθείτε, όχι μόνο στη δου-

λειά, αλλά και στη ζωή γενικότερα; Ποιες αλλαγές μπορεί να χρεια-

στεί να κάνετε; 

 

Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 

 
ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΗ ΘΕΪΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ  

Υπάρχουν δεκάδες «ειδικοί» διαχείρισης χρημάτων στον κόσμο, 
αλλά ο Θεός μάς προειδοποιεί να μην τους συμβουλευόμαστε για 
τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων που μας εμπιστεύτηκε. 
«Μακάριος ο άνθρωπος, που δεν περπάτησε σε θέλημα ασεβών, 
και σε δρόμο αμαρτωλών δεν στάθηκε, και σε καθέδρα χλευαστών 
δεν καθησε· αλλά, στον νόμο του Κυρίου είναι το θέλημά του, και 
στον νόμο του μελετάει ημέρα και νύχτα. Και θα είναι σαν δένδρο 
φυτεμένο κοντά στα ρυάκια των νερών, το οποίο δίνει τον καρπό 
του στον καιρό του, και το φύλλο του δεν μαραίνεται· και όλα, όσα 
αν πράττει θα ευοδωθούν» (Ψαλμ. 1/α’ 1-3). 
Έτσι, ο άνθρωπος που ευφραίνεται στον νόμο του Κυρίου (ο νόμος 
εδώ θα μπορούσε να νοηθεί ευρύτερα ως ο Λόγος του Θεού), θα 
είναι ευλογημένος. Είναι τόσο απλό! Και θα ευημερήσει – θα είναι 
επιτυχημένος. 
Διαβάστε Παρ. 3/γ’ 5-8. Πώς εφαρμόζουμε αυτή την αρχή στα βα-
σικά οικονομικά μας ζητήματα; 
…………………………………………………………………………….. 
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Μια επισκόπηση των Βιβλικών συμβουλών σχετικά με την οικονο-
μική διαχείριση, μας παρουσιάζει πολύτιμες προτροπές για να α-
κολουθήσουμε. Ας δούμε μερικές από αυτές: 
1.  Οργανωθείτε. Αναπτύξτε ένα σχέδιο δαπανών (Παρ. 27/κζ’ 23, 
24). Πολλές οικογένειες επιβιώνουν κάνοντας έναν προϋπολογι-
σμό. Χωρίς ένα απλό σχέδιο εσόδων, δαπανών και αποταμίευσης 
η ζωή γίνεται αγχωτική. 
2.  Να ξοδεύετε λιγότερα από όσα κερδίζετε. Προσπαθήστε να ζή-
σετε με βάση τις δυνατότητές σας (Παρ. 15/ιε’ 16). Πολλές οικογέ-
νειες του δυτικού κόσμου ξοδεύουν περισσότερα από όσα κερδί-
ζουν, λόγω των πιστωτικών καρτών. Πολλά είναι τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζουν όσοι έχουν χρέη. 
3.  Αποταμιεύστε ένα μέρος από κάθε μισθό σας (Παρ. 6/ς’ 6-8). Ο 
λόγος που αποταμιεύουμε είναι για να μπορούμε να κάνουμε κά-
ποιες αγορές στο μέλλον και για να καλύψουμε κάποια απρογραμ-
μάτιστα έξοδα, όπως ατυχήματα ή ασθένειες. Μέρος της αποταμί-
ευσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη στιγμή, που λόγω προχω-
ρημένης ηλικίας, δεν θα είμαστε πλέον σε θέση να εργαζόμαστε. 
4.  Αποφύγετε τα χρέη όπως τον Covid-19 (Παρ. 22/κβ’ 7). Ένα 
άτομο ή μια οικογένεια που ζει με χρέη, στην πραγματικότητα ζει 
σήμερα με χρήματα που περιμένει να κερδίσει στο μέλλον. Αν 
προκύψουν οποιεσδήποτε αλλαγές στη ζωή, τότε μπορεί να βρεθεί 
σε σοβαρή οικονομική δυσχέρεια. 
5.  Να είστε επιμελής εργάτης. «Η ψυχή του οκνηρού επιθυμεί και 
δεν έχει· ενώ η ψυχή των επιμελών θα χορταστεί» (Παρ. 13/ιγ’ 4).   
6.  Να είστε οικονομικά πιστοί με τον Θεό (Δευτ. 28/κη’ 1-14). Καμία 
οικογένεια δεν έχει την πολυτέλεια να ζει χωρίς την ευλογία του 
Θεού. 
7.  Να θυμάστε ότι αυτή η γη δεν είναι το πραγματικό μας σπίτι. Η 
διαχείριση μας λέει πολλά για το πού βρίσκονται οι απώτερες προ-
τεραιότητές μας (δείτε Ματθ. 25/κε’ 14-21). 
 
Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου         Δύση ηλίου: 18:12’ 
 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: «Κανένας τομέας εργασίας, κανένα σχέδιο 
της ζωής δεν μπορεί να θεωρηθεί υγιές και ολοκληρωμένο όταν 
περιλαμβάνει τα σύντομα μόνο χρόνια της παρούσας ζωής, χωρίς 
να ετοιμάζει εφόδια για το ατέρμονο μέλλον… Κανείς δεν μπορεί 
να συγκεντρώσει θησαυρούς στον ουρανό χωρίς να πλουτίσει και 
να εξευγενίσει την επίγεια ζωή του.» Έ. Χουάιτ ΕΚ., σ. 132.   
«Εκείνο που αποτελεί το θεμέλιο της επιχειρηματικής τελειότητας 
και της πραγματικής ακεραιότητας είναι η αναγνώριση της ιδιοκτη-
σίας του Θεού. Ο Δημιουργός των πάντων, Αυτός είναι ο αρχικός 
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ιδιοκτήτης. Εμείς είμαστε οι οικονόμοι Του. Όλα όσα έχουμε, Εκεί-
νος μας τα έχει εμπιστευθεί για να τα χρησιμοποιήσουμε σύμφωνα 
με την καθοδήγησή Του.» ΕΚ. σ. 125. 
Εξαιτίας της πίεσης να συντηρήσουμε τις οικογένειές μας, πολλές 
φορές νομίζουμε ότι η δουλειά μας είναι απλώς να εξασφαλίσουμε 
ένα εισόδημα. Όμως, ως Χριστιανοί, έχουμε επίσης το καθήκον να 
εκπληρώνουμε τον ρόλο μας στη μεγάλη εντολή που έδωσε ο Ιη-
σούς σε όλους τους ακόλουθούς Του. Αφού παρέθεσε αυτή την 
εντολή, η οποία βρίσκεται στο Μαρκ. 16/ις’ 15, η Έ. Χουάιτ έγραψε: 
«Όχι ότι όλοι καλούνται να γίνουν ιεροκήρυκες ή ιεραπόστολοι 
στην κυριολεξία. Όλοι όμως μπορούν να γίνουν συνεργάτες Του 
για να φέρουν τη χαρμόσυνη αγγελία στους συνανθρώπους τους. 
Η εντολή δίνεται σε όλους, μικρούς και μεγάλους, μορφωμένους 
και αμαθείς, νέους και ηλικιωμένους.» ΕΚ. σ. 251. 
«Πρέπει να ακολουθήσουμε προσεκτικότερα το σχέδιο του Θεού 
για τη ζωή. Για να κάνουμε ό,τι το καλύτερο στην εργασία που έ-
χουμε μπροστά μας, το να αναθέσουμε την οδό μας στον Θεό και 
να περιμένουμε τις ενδείξεις της πρόνοιάς Του, αυτοί είναι οι κανό-
νες που εξασφαλίζουν την ασφαλή καθοδήγηση για την εκλογή 
ενός επαγγέλματος.» ΕΚ. σ. 254. 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:   
1.  Πώς ορίζουμε σαν χριστιανοί τον όρο «επιτυχημένη ζωή»; Ποια 
μπορεί να είναι η διαφορά ανάμεσα σε αυτό που ορίζει ο κόσμος 
ως επιτυχία και σε αυτό που ιδανικά θα έπρεπε να έχουμε εμείς; 
Πώς θα ορίζατε τη ζωή του Ιωάννη του Βαπτιστή, του οποίου η 
ζωή κατέληξε ατιμωτικά σε μια φυλακή και από εκεί στον αποκεφα-
λισμό, και όλα αυτά εξαιτίας του καπρίτσιου μιας ασεβούς γυναί-
κας; Θα χαρακτηρίζατε τη ζωή του επιτυχημένη; Αιτιολογείστε την 
απάντησή σας. 
2.  Πώς εξηγούμε το γεγονός ότι υπάρχουν αρκετοί πολύ «επιτυ-
χημένοι» άνθρωποι που δεν ακολουθούν καμία από τις Βιβλικές 
αρχές σχετικά με τη διαχείριση του πλούτου ή της ζωής γενικότερα; 
Ή τι γίνεται με εκείνους που προσπαθούν να τις ακολουθήσουν και 
παρόλα αυτά δεν τα καταφέρνουν, και ίσως αντιμετωπίζουν μια 
σοβαρή ασθένεια ή μια συμφορά. Πώς πρέπει να κατανοήσουμε 
αυτές τις καταστάσεις;  
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25 Φεβρουαρίου – 3 Μαρτίου                     Σάββατο απόγευμα 

 
9.  ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΛΕΟΝΕΞΙΑ 

 

 
 

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Προσέχετε να φυλάγεστε από την πλεονεξία· 
επειδή, αν κάποιος έχει περίσσεια αγαθά, η ζωή του δεν εξαρτάται 
από τα υπάρχοντά του.» Λουκάν 12/ιβ’ 15 
 

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Ησ. 14/ιδ’ 12-14,  
Εφεσ. 5/ε’ 5, Ναυή 7/ζ’,  Ιωάν. 12/ιβ’ 1-8,  Πράξ. 5/ε’ 1-11,  Α’ Κορ. 
10/ι’ 13. 
 

Η πλεονεξία έχει οριστεί ως μια υπερβολική επιθυμία για πλούτο ή 
αγαθά τα οποία στην πραγματικότητα δεν μας ανήκουν. Η πλεονε-
ξία είναι μεγάλη υπόθεση, τόσο μεγάλη ώστε να βρίσκεται ακριβώς 
εκεί που βρίσκεται το ψέμα, η κλοπή ή ο φόνος – είναι τόσο επιζή-
μια που ο Θεός επέλεξε να προειδοποιήσει εναντίον της στον 
σπουδαίο ηθικό Του νόμο: «Να μη επιθυμήσεις το σπίτι του πλησί-
ον σου· να μη επιθυμήσεις τη γυναίκα του πλησίον σου· ούτε τον 
δούλο ούτε τη δούλη του ούτε το βόδι του ούτε το γαϊδούρι του ού-
τε κάθε τί, που είναι του πλησίον σου» (Εξ. 20/κ’ 17). 
Η πλεονεξία συχνά συμπεριλαμβάνεται στις ειδεχθείς αμαρτίες που 
θα κρατήσουν κάποιον μακριά από τη βασιλεία του Θεού. «Ή, δεν 
ξέρετε ότι οι άδικοι δεν θα κληρονομήσουν τη βασιλεία του Θεού; 
Μη πλανιέστε· ούτε πόρνοι ούτε ειδωλολάτρες ούτε μοιχοί ούτε 
κίναιδοι ούτε αρσενοκοίτες ούτε κλέφτες ούτε πλεονέκτες ούτε μέ-
θυσοι ούτε κακολόγοι ούτε άρπαγες δεν θα κληρονομήσουν τη βα-
σιλεία του Θεού.» (Α’ Κορ. 6/ς’ 9, 10) 
Η εβδομάδα με μια ματιά: Η πλεονεξία είναι στην ίδια κλίμακα με 
τον εκβιασμό, την ειδωλολατρία, την πορνεία και τη μοιχεία. Αυτό 
μας λένε τα παραπάνω εδάφια. Αυτή την εβδομάδα θα δούμε πα-
ραδείγματα για το πόσο επιζήμια είναι και τι μπορούμε να κάνουμε 
για να την ξεπεράσουμε.  
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Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 
 

ΤΟ ΠΡΟΠΑΤΟΡΙΚΟ ΑΜΑΡΤΗΜΑ 
Συχνά τίθεται το ερώτημα για το πώς προέκυψε η αμαρτία στο σύ-
μπαν του Θεού. Γνωρίζουμε με ποιον τρόπο. Στην ουσία, ήταν ε-
ξαιτίας της πλεονεξίας. Ίσως η πλεονεξία να είναι, τελικά, το προ-
πατορικό αμάρτημα. 
Διαβάστε Ησ. 14/ιδ’ 12-14. Ποιες ενδείξεις δίνονται για την πτώση 
του Εωσφόρου; Πώς η πλεονεξία καθόρισε αυτή την πτώση; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
«Ανικανοποίητος για τη θέση του – η πιο τιμημένη της ουράνιας 
στρατιάς, επιδίωξε να σφετερισθεί το σέβας που ανήκει μόνο στο 
Δημιουργό. Αντί να επιζητεί να κάνει το Θεό υπέρτατο δέκτη της 
εκδήλωσης αγάπης και αφοσίωσης από μέρους όλων των δη-
μιουργημένων υπάρξεων, κατέβαλε προσπάθεια να εξασφαλίσει 
την υπηρεσία και την αφοσίωσή τους για τον εαυτό του. Εποφθαλ-
μιώντας τη δόξα με την οποία ο άπειρος Πατέρας είχε περιβάλει 
τον Υιό Του, ο αρχηγός αυτός των αγγέλων επιθύμησε τη δύναμη 
που αποκλειστικά ανήκει στο Χριστό.» Π.Π. σ. 3 
Διαβάστε Εφεσ. 5/ε’ 5 και Κολ. 3/γ’ 5. Με τι εξισώνει ο απ. Παύλος 
την πλεονεξία και γιατί; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι ο απ. Παύλος εξισώνει δύο φορές την 
πλεονεξία με την ειδωλολατρία. Οι άνθρωποι γίνονται ειδωλολά-
τρες όταν λατρεύουν – δηλαδή, αφιερώνουν τη ζωή τους σε κάτι 
άλλο εκτός από τον Θεό, σε κάποιο δημιούργημα αντί στον Δη-
μιουργό (Ρωμ. 1/α’ 25). Θα μπορούσε, λοιπόν, η πλεονεξία να εί-
ναι το να θέλουμε κάτι που δεν πρέπει να έχουμε, και να το επιθυ-
μούμε τόσο πολύ ώστε η επιθυμία μας γι’ αυτό, αντί για τον Κύριο, 
να γίνει το επίκεντρο της καρδιάς μας; 
Αναμφίβολα, ο Εωσφόρος δεν ήξερε αρχικά πού θα τον οδηγού-
σαν οι εσφαλμένες επιθυμίες του. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και με 
εμάς. Η εντολή κατά της πλεονεξίας, η μόνη εντολή που ασχολείται 
με τις σκέψεις, μπορεί μας εμποδίσει από πράξεις που θα μας ο-
δηγήσουν στην παράβαση και άλλων εντολών (δείτε Β’ Σαμ. 
11/ια’). 
ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε Α’ Τιμ. 6/ς’ 6, 7. Πώς μπορούμε, εστιάζοντας σε 
αυτά που περιγράφει εδώ ο απ. Παύλος, να προστατευτούμε από 
την πλεονεξία;   
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Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 
 

ΜΙΑ ΚΑΤΑΡΑ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ 
Ήταν αναμφισβήτητα μια από τις πιο σπουδαίες στιγμές στην ιστο-
ρία του Ισραήλ. Μετά από 40 χρόνια περιπλάνησης στην έρημο, 
έμπαιναν επιτέλους στη Γη της Επαγγελίας. Ο λαός Ισραήλ διέσχι-
σε τον Ιορδάνη ποταμό όταν, με ένα εκπληκτικό θαύμα, «ο Κύριος 
αποξέρανε τα νερά του.» Αυτό το πέρασμα στην ξηρά ήταν τόσο 
εντυπωσιακό που «διαλύθηκαν οι καρδιές τους» των ειδωλολα-
τρών Χαναναίων βασιλιάδων και φοβήθηκαν να πολεμήσουν 
(Ναυή 5/ε’ 1).  
Η πρώτη πραγματική πρόκληση στην κατάκτηση της Χαναάν ήταν 
τα ψηλά τείχη της Ιεριχώ. Κανείς δεν ήξερε πώς θα μπορούσε να 
κατακτηθεί. Ως απάντηση στην προσευχή του Ιησού του Ναυή,  ο 
Θεός αποκάλυψε το σχέδιο για την καταστροφή της πόλης, το ο-
ποίο και ακολούθησαν. Αλλά, στη συνέχεια τα πράγματα πήραν 
κακή τροπή. 
Διαβάστε Ναυή 7/ζ’. Τι συνέβη μετά τη θριαμβευτική νίκη στην Ιερι-
χώ και ποιο μήνυμα πρέπει να αντλήσουμε από αυτή την ιστορία; 
…………………………………………………………………………….. 
Όταν ο Αχάν ήρθε σε απολογία, παραδέχθηκε αυτό που έκανε, 
λέγοντας ότι «επιθύμησα» (Ναυή 7/ζ’ 21) αυτά τα αγαθά. Η εβραϊ-
κή λέξη για το ρήμα επιθύμησα είναι chmd, και έχει χρησιμοποιηθεί 
σε ορισμένα σημεία της Αγίας Γραφής με πολύ θετική έννοια. Η 
ίδια ρίζα εμφανίζεται στο Δαν. 9/θ’ 23, όταν ο Γαβριήλ είπε στον 
Δανιήλ ότι ήταν ένας άνθρωπος «υπερβολικά αγαπητός». 
Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση το chmd ήταν άσχημα νέα. Παρά 
τη σαφή εντολή να μη λεηλατήσουν τις πόλεις που θα καταλάμβα-
ναν (Ναυή 6/ς’ 18, 19), ο Αχάν έκανε ακριβώς αυτό, φέρνοντας 
ανάθεμα στο έθνος. Μάλιστα, μετά την ήττα στην Γαι, ο Ιησούς του 
Ναυή φοβήθηκε ότι, «οι Χαναναίοι και όλοι οι κάτοικοι της γης, θα 
μας περικυκλώσουν, και θα εξαλείψουν το όνομά μας από τη γη· 
και τι θα κάνεις για το μεγάλο σου όνομα;» (Ναυή 7/ζ’ 9). Με άλλα 
λόγια, ο Κύριος ήθελε να χρησιμοποιήσει αυτές τις μεγάλες νίκες 
για να γνωστοποιήσει στα γύρω έθνη τη δύναμη και τις ενέργειές 
Του στον λαό Του. Οι κατακτήσεις τους επρόκειτο να αποτελέσουν 
(με έναν διαφορετικό τρόπο) μαρτυρία στα έθνη για τη δύναμη του 
Ιεοβά. Φυσικά, μετά την πανωλεθρία στη Γαι, εκτός από την απώ-
λεια ανθρώπινων ζωών, αυτή η μαρτυρία είχε διακυβευτεί. 
ΣΚΕΨΗ: Σκεφτείτε πόσο εύκολα ο Αχάν θα μπορούσε να δικαιο-
λογήσει τις πράξεις του: «Είναι τόσο μικρό το ποσό σε σχέση με τα 
υπόλοιπα λάφυρα. Κανείς δεν θα το μάθει, και πού είναι το κακό; 
Εξάλλου η οικογένειά μου χρειάζεται αυτά τα χρήματα». Πώς μπο-
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ρούμε να προστατευτούμε από αυτού του είδους την επικίνδυνη 
εκλογίκευση; 
 
Τρίτη 28 Φεβρουαρίου  

Η ΚΑΡΔΙΑ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ 
Μια από τις πιο τραγικές ιστορίες της Αγίας Γραφής είναι του Ιούδα 
του Ισκαριώτη. Αυτός ο άνθρωπος είχε ένα προνόμιο που μόνο 11 
ακόμη άνθρωποι είχαν, σε όλη την ιστορία του κόσμου: να είναι 
μαζί με τον Ιησού όλο αυτό το διάστημα και να έχει μάθει αιώνιες 
αλήθειες απευθείας από τον Ίδιο τον Δάσκαλο. Πόσο λυπηρό είναι 
το γεγονός ότι πολλοί άνθρωποι που δεν είχαν τις ευκαιρίες που 
είχε ο Ιούδας θα σωθούν, ενώ αυτός όπως γνωρίζουμε έχει οδη-
γηθεί σε αιώνια καταδίκη. Τι συνέβη; Η απάντηση μπορεί να βρεθεί 
σε μια λέξη: η πλεονεξία, οι επιθυμίες της καρδιά του. 
Διαβάστε Ιωάν. 12/ιβ’ 1-8. Τι έκανε η Μαρία που προσέλκυσε τόση 
προσοχή κατά τη διάρκεια της γιορτής; Πώς αντέδρασε ο Ιούδας 
και γιατί; Ποια ήταν η αντίδραση του Ιησού; 
…………………………………………………………………………….. 
Στην ευγενική επίπληξη του Σωτήρα για την άπληστη παρατήρησή 
του, ο Ιούδας εγκατέλειψε τη γιορτή και πήγε κατευθείαν στο παλά-
τι του αρχιερέα, όπου είχαν συγκεντρωθεί οι εχθροί του Ιησού. 
Προσφέρθηκε να Τον παραδώσει στα χέρια τους για ένα ποσό πο-
λύ μικρότερο από το δώρο της Μαρίας (Ματθ. 26/κς’ 14-16).  
Τι συνέβη στον Ιούδα; Έχοντας τόσες πολλές θαυμάσιες ευκαιρίες, 
τόσα σπάνια προνόμια, γιατί να κάνει κάτι τόσο κακό; Σύμφωνα με 
την αδ. Χουάιτ, ο Ιούδας: «Αγάπησε το Μεγάλο Δάσκαλο και πολύ 
ήθελε να είναι μαζί Του. Ένιωθε την επιθυμία να αλλάξει το χαρα-
κτήρα και τη ζωή του και έλπιζε να ιδεί την πραγματοποίηση της 
αλλαγής αυτής στην επαφή του με τον Ιησού. Ο Σωτήρας δεν απέ-
κρουσε τον Ιούδα. Του έδωσε μια θέση μεταξύ των δώδεκα. Του 
εμπιστεύθηκε το έργο του ευαγγελιστή. Τον προίκισε με δύναμη να 
θεραπεύει ασθενείς και να εκβάλλει δαιμόνια. Αλλά ο Ιούδας ποτέ 
δεν έφθασε στο σημείο να παραδοθεί τελείως στον Χριστό.» Ζ.Χ. 

σ.687. 
Τελικά, όλοι έχουμε ελαττώματα στο χαρακτήρα μας τα οποία, αν 
παραδοθούμε, μπορούν να ξεπεραστούν με τη δύναμη του Θεού 
που εργάζεται μέσα μας. Όμως, ο Ιούδας δεν παραδόθηκε πλήρως 
στον Χριστό, και η αμαρτία της πλεονεξίας, την οποία θα μπορού-
σε να είχε ξεπεράσει με τη δύναμη του Χριστού, τον κυρίευσε με 
τραγικά αποτελέσματα. 
Ποιος από εμάς δεν παλεύει με την πλεονεξία σε διάφορους τομείς 
στη ζωή; Στην προκειμένη περίπτωση, αυτό που επιθυμούσε ο 
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Ιούδας ήταν τα χρήματα, και αυτή η πλεονεξία, που ήταν ένα πρό-
βλημα καρδιάς, τον οδήγησε στην κλοπή (Ιωάν. 12/ιβ’ 6), η οποία 
τελικά τον οδήγησε στην προδοσία του Ιησού. 
Τι τρομερό μάθημα για όλους μας, σχετικά με τον κίνδυνο που 
μπορεί να επιφέρει η πλεονεξία. Αυτό που φαίνεται ασήμαντο, μια 
μικρή επιθυμία, μπορεί να οδηγήσει σε συμφορά και σε αιώνια 
απώλεια. 
 

Τετάρτη 1 Μαρτίου 

ΑΝΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΑΠΦΕΙΡΑ 
Το να είναι κανείς μέλος της εκκλησίας εκείνη την εποχή, ήταν κάτι 
συναρπαστικό. Μετά τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος την ημέρα της 
Πεντηκοστής, οι απόστολοι κήρυτταν το ευαγγέλιο με δύναμη, και 
χιλιάδες άνθρωποι έρχονταν στην εκκλησία. «Ύστερα δε από τη 
δέησή τους, σείστηκε ο τόπος όπου ήσαν συγκεντρωμένοι· και όλοι 
έγιναν πλήρεις από το Άγιο Πνεύμα, και μιλούσαν τον λόγο του 
Θεού με παρρησία. Και η καρδιά και η ψυχή τού πλήθους, εκείνων 
που πίστεψαν, ήταν μία· και ούτε ένας δεν έλεγε ότι είναι δικό του 
κάτι από τα υπάρχοντά του, αλλά είχαν τα πάντα κοινά.» (Πράξ. 
4/δ’ 31, 32).  
Τι προνόμιο είχαν ο Ανανίας και η Σαπφείρα να είναι μέρος της 
πρώτης εκκλησίας, να τη βλέπουν να αναπτύσσεται και να βιώ-
νουν την εκδήλωση του Αγίου Πνεύματος με τόσο έντονο τρόπο! 
«Για τον λόγο ότι, δεν υπήρχε ούτε ένας ανάμεσά τους που να είχε 
ανάγκη· επειδή, όσοι ήσαν κάτοχοι χωραφιών ή σπιτιών, καθώς τα 
πουλούσαν, έφερναν το αντίτιμο της αξίας εκείνων που πουλού-
σαν, και το έβαζαν στα πόδια των αποστόλων· και μοιραζόταν σε 
κάθε έναν σύμφωνα με την ανάγκη που είχε.» (Πράξ. 4/δ’ 34, 35). 
Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ο Ανανίας και η Σαπφείρα, προφα-
νώς εντυπωσιασμένοι από όσα συνέβαιναν και θέλοντας να συμ-
μετάσχουν σε αυτά, αποφάσισαν να πουλήσουν το χωράφι τους 
και να συνεισφέρουν στα έσοδα της Εκκλησίας. Μέχρι εκείνη τη 
στιγμή, όλα πήγαιναν καλά. 
Διαβάστε Πράξ. 5/ε’ 1-11. Τι νομίζετε ότι είναι χειρότερο, να παρα-
κρατείτε μέρος των χρημάτων ή να λέτε ψέματα γι’ αυτά; Γιατί η 
τιμωρία ήταν τόσο σκληρή; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
 

Στην αρχή, η επιθυμία τους να προσφέρουν για το έργο, φάνηκε 
ειλικρινής. Ωστόσο, «Αργότερα ο Ανανίας και η Σαπφείρα λύπησαν 
το Άγιο Πνεύμα με το να καταληφθούν από το αίσθημα της πλεο-
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νεξίας. Άρχισαν να μετανοούν για την υπόσχεση που έδωσαν και 
σε λίγο έχασαν τη γλυκειά επιρροή της ευλογίας που είχε θερμάνει 
τις καρδιές τους με την επιθυμία να κάνουν μεγάλα πράγματα για 
το έργο του Χριστού.» Π.Α. σ.58. Με άλλα λόγια, παρότι είχαν ξεκι-
νήσει με τα καλύτερα κίνητρα, η πλεονεξία τούς έκανε να υποκρι-
θούν και να προσποιηθούν κάτι που στην πραγματικότητα δεν ί-
σχυε. 
ΣΚΕΨΗ: «Και μεγάλος φόβος έπεσε επάνω σε όλη την εκκλησία, 
και επάνω σε όλους που τα άκουγαν.» (Πράξ. 5/ε’ 11). Μετά από 
αυτό το περιστατικό, οι άνθρωποι σίγουρα θα πρέπει να ήταν πιο 
προσεκτικοί στην επιστροφή των δεκάτων τους. Αλλά, αυτή η θλι-
βερή ιστορία δεν συμπεριλήφθηκε στην Αγία Γραφή ως προειδο-
ποίηση για την πιστότητα στα δέκατα. Αντίθετα, τι μας διδάσκει για 
το πού μπορεί να οδηγήσει η πλεονεξία; 
 
Πέμπτη 2 Μαρτίου 
 

ΞΕΠΕΡΝΩΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝΕΞΙΑ 
Η πλεονεξία είναι θέμα της καρδιάς, και όπως η υπερηφάνεια και ο 
εγωισμός συχνά περνά απαρατήρητη, γι’ αυτό και μπορεί να είναι 
τόσο απατηλή και θανατηφόρα. Είναι αρκετά δύσκολο να ξεπερά-
σουμε τις αμαρτίες που είναι φανερές: το ψέμα, τη μοιχεία, την 
κλοπή, την ειδωλολατρία, την παραβίαση του Σαββάτου. Όμως, 
αυτές είναι εξωτερικές πράξεις, τις οποίες πρέπει να σκεφτούμε 
πριν τις κάνουμε. Το να ξεπεράσουμε όμως τις λάθος σκέψεις, εί-
ναι πολύ δύσκολο. 
Διαβάστε Α’ Κορ. 10/ι’ 13. Ποια υπόσχεση δίνεται εδώ και γιατί εί-
ναι σημαντικό να την κατανοήσουμε στο πλαίσιο της πλεονεξίας; 
……………………………………………………………………………. 
Πώς, λοιπόν, μπορούμε με τη δύναμη του Θεού, να προστατευ-
τούμε από αυτή την επικίνδυνη, απατηλή αμαρτία; 
1.  Πάρτε την απόφαση να υπηρετήσετε τον Θεό και να εξαρτηθείτε 
από Αυτόν, γίνοντας μέλος της οικογένειάς Του. «Διαλέξτε σήμερα 
ποιον θέλετε να λατρεύετε… εγώ, όμως και η οικογένειά μου, θα 
λατρεύουμε τον Κύριο.» (Ναυή 24/κδ’ 15). 
2.  Να προσεύχεστε καθημερινά συμπεριλαμβάνοντας το Ματθ. 
6/ς’ 13, «και μη μας φέρεις μέσα σε πειρασμό, αλλά ελευθέρωσέ 
μας από τον πονηρό, επειδή δική σου είναι η βασιλεία και η δύνα-
μη και η δόξα στους αιώνες.» Όταν αισθάνεστε πλεονεξία για κάτι 
που ξέρετε ότι δεν πρέπει να έχετε, προσευχηθείτε γι’ αυτό, διεκδι-
κώντας υποσχέσεις της Αγίας Γραφής για νίκη (Α’ Κορ. 10/ι’ 13). 
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3.  Να μελετάτε τακτικά την Αγία Γραφή. «Στην καρδιά μου εφύλα-
ξα τα λόγια σου, για να μη αμαρτάνω σε σένα.» (Ψαλμ. 119/ριθ’ 
11).  
Ο Ιησούς ήρθε αντιμέτωπος με τις ανθρώπινες αμαρτίες. Πειρά-
στηκε όπως πειραζόμαστε κι εμείς. Και για να έχει δύναμη να αντι-
σταθεί, πέρασε ολόκληρες νύχτες επικοινωνώντας μέσω της προ-
σευχής με τον Πατέρα Του. Και δεν έφυγε από τη γη μέχρι να χα-
ράξει τον δρόμο με το παράδειγμά Του, κι έπειτα υποσχέθηκε σε 
κάθε άνθρωπο να του δώσει τη δύναμη να ζήσει μια ζωή πίστης 
και υπακοής – να αναπτύξει έναν Χριστοκεντρικό χαρακτήρα. 
«Να ζητάτε τον Κύριο, ενόσω μπορεί να βρεθεί· να επικαλείστε 
αυτόν, ενόσω είναι κοντά. Ο ασεβής ας εγκαταλείπει τον δρόμο 
του, και ο άδικος τις βουλές του· και ας επιστρέψει στον Κύριο, και 
θα τον ελεήσει· και στον Θεό μας, για τον λόγο ότι αυτός θα συγ-
χωρήσει άφθονα.» (Ησ. 55/νε’ 6, 7).  
ΣΚΕΨΗ: Ποιες ήταν οι συνέπειες στη δική σας ζωή από την πλεο-
νεξία; Ποια μαθήματα πήρατε; Τι μπορεί να χρειαστεί να μάθετε 
ακόμη; 
 
Παρασκευή 3 Μαρτίου                        Δύση ηλίου: 18:19’  
 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ:  
 

Ο Αχάν δεν ήταν ο μόνος που, μετά την κατάκτηση της Ιεριχώ, με-
τέφερε χρυσό και ασήμι στο στρατόπεδο του Ισραήλ. Ο Ιησούς του 
Ναυή είχε πει στου άντρες να φέρουν πίσω το ασήμι και το χρυσά-
φι και τα χάλκινα και σιδερένια σκεύη στο θησαυροφυλάκιο του 
οίκου του Θεού (Ναυή 6/ς’ 19, 24). Τα υπόλοιπα έπρεπε να καούν. 
Ωστόσο, ο Αχάν ήταν ο μόνος που κράτησε κάτι για τον εαυτό του. 
«Από τα εκατομμύρια των Ισραηλιτών δε βρέθηκε παρά ένας μόνο 
που, στην επίσημη εκείνη ώρα του θριάμβου και της ανταπόδοσης, 
τόλμησε να παραβεί την εντολή του Θεού. Η πλεονεξία του Αχάν 
γεννήθηκε στο αντίκρισμα της πολυτελέστατης εκείνης φορεσιάς 
του Σενναάρ. Ακόμα και την ώρα που η στολή αυτή τον είχε φέρει 
αντιμέτωπο με το θάνατο, εκείνος την αποκάλεσε “μίαν καλήν βα-
βυλωνικήν στολήν”. Η μια αμαρτία οδήγησε στην άλλη, και ιδιοποι-
ήθηκε το χρυσάφι και το ασήμι που είχαν αφιερωθεί στο θησαυρο-
φυλάκιο του Κυρίου. Είχε κλέψει το Θεό από την πρωτοκαρπία της 
γης Χαναάν.» Π.Π. σ.481 

Στον κατάλογο του Παύλου για τα σημεία των εσχάτων ημερών, τα 
δύο πρώτα αφορούν τη στάση μας απέναντι στα χρήματα και τα 
υπάρχοντα. «Γνώριζε μάλιστα, τούτο, ότι στις έσχατες ημέρες θάρ-
θουν κακοί καιροί· επειδή οι άνθρωποι θα είναι φίλαυτοι, φιλάργυ-
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ροι…» (Β’ Τιμ. 3/γ’ 1,2). Ο εγωισμός και η αγάπη για το χρήμα είναι 
σημαντικές περιγραφές της ανθρωπότητας των εσχάτων ημερών – 
της εποχής μας. 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:  
1.  Διαβάστε Α’ Τιμ. 6/ς’ 6-10. «Μεγάλος δε πλουτισμός είναι η ευ-
σέβεια, με αυτάρκεια. Επειδή, δεν φέραμε τίποτε μέσα στον κόσμο· 
είναι φανερό ότι ούτε και μπορούμε να μεταφέρουμε έξω απ’ αυτόν 
κάτι μαζί μας. Έχοντας, μάλιστα, διατροφές και σκεπάσματα, ας 
αρκούμαστε σ’ αυτά. Όσοι, βέβαια, θέλουν να πλουτίζουν, πέφτουν 
σε πειρασμό και παγίδα, και σε πολλές ανόητες και βλαβερές επι-
θυμίες, που βυθίζουν τους ανθρώπους σε όλεθρο και απώλεια. 
Επειδή, ρίζα όλων των κακών είναι η φιλαργυρία· την οποία μερι-
κοί, καθώς την ορέχθηκαν, αποπλανήθηκαν από την πίστη και πέ-
ρασαν τον εαυτό τους μέσα από πολλές οδύνες.» Θυμηθείτε όλους 
εκείνους που, εξαιτίας της αγάπης τους για το χρήμα, «πέρασαν 
τον εαυτό τους (και τους γύρω τους) μέσα από πολλές οδύνες». 
Πώς μπορούμε να βρούμε τη σωστή ισορροπία, γνωρίζοντας ότι 
χρειαζόμαστε χρήματα για να επιβιώσουμε, αλλά χωρίς να πέσου-
με στην παγίδα για την οποία προειδοποιεί ο απ. Παύλος εδώ; 
2.  Τι άλλο εκτός από τα χρήματα, μπορεί να επιθυμούμε; 
3.  Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της θεμιτής επιθυμίας για κάτι και 
της πλεονεξίας; Πότε μια θεμιτή επιθυμία μπορεί να μετατραπεί σε 
πλεονεξία; 
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4 Μαρτίου – 10 Μαρτίου                           Σάββατο απόγευμα 

 
10.  ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΣ ΠΙΣΩ 

 

 
 

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Και άκουσα μία φωνή από τον ουρανό, που 
έλεγε σε μένα: Γράψε: Μακάριοι οι νεκροί, που από τώρα πεθαί-
νουν εν Κυρίω. Ναι, λέει το Πνεύμα, για να αναπαυθούν από τον 
κόπο τους· και τα έργα τους ακολουθούν μετά από αυτούς.»  
Αποκάλυψη 14/ιδ’ 13. 
 

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Λουκά 12/ιβ’ 16-
21,  Εκκλ. 2/β’ 18-22,  5/ε’ 10,   Παρ. 27/κζ’ 23-27,  Β’ Κορ. 4/δ’ 18, 
Κολ. 1/α’ 15-17.  
 

Καθώς πλησιάζουμε προς το τέλος των εργασιακών μας χρόνων, 
η εστίαση στα οικονομικά στρέφεται στη διατήρηση των περιουσια-
κών μας στοιχείων ενόψει του τέλους της ζωής. Η μετάβαση από 
την εργασία στη συνταξιοδότηση μπορεί να είναι μια πολύ τραυμα-
τική εμπειρία. Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να προχωρήσουμε, 
όσον αφορά τα οικονομικά μας; 
Καθώς οι άνθρωποι μεγαλώνουν, είναι φυσιολογικό να ανησυχούν 
για το μέλλον. Οι πιο συνηθισμένοι φόβοι είναι μήπως αποβιώσουν 
πολύ νωρίς και δεν έχουν φροντίσει για το μέλλον της οικογένειας, 
ή οι αποταμιεύσεις τους εξαντληθούν όσο ζουν, ή μια ασθένεια ό-
που όλοι οι πόροι του θα ξοδευτούν κτλ. 
Σχολιάζοντας αυτούς τους φόβους, η αδ. Χουάιτ έγραψε: «Όλοι 
αυτοί οι φόβοι προέρχονται από τον Σατανά… Αν έπαιρναν τη θέ-
ση που θα ήθελε ο Θεός, οι τελευταίες τους ημέρες θα μπορούσαν 
να είναι οι καλύτερες και οι πιο ευτυχισμένες… Θα πρέπει να αφή-
σουν στην άκρη το άγχος και τα βάρη, να ενασχοληθούν όσο πιο 
ευτυχισμένα μπορούν και να ωριμάσουν για τον ουρανό.»T.C., τ.1, σ. 

424. 
Η εβδομάδα με μια ματιά: Αυτή την εβδομάδα θα επανεξετάσου-
με τη συμβουλή του Θεού σχετικά με τα τελευταία μας χρόνια. Ποια 
είναι τα πράγματα που πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να αποφύ-
γουμε και ποιες αρχές πρέπει να ακολουθήσουμε; 
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Κυριακή 5 Μαρτίου 
  

Ο ΑΦΡΟΝΑΣ ΠΛΟΥΣΙΟΣ 
Διαβάστε Λουκ. 12/ιβ’ 16-21. Ποιο είναι το μήνυμα για εμάς εδώ; 
Ποια έντονη επίπληξη έκανε ο Κύριος στον άφρονα πλούσιο και τι 
μας λέει αυτό σχετικά με τη στάση μας απέναντι σε ό,τι μας ανήκει; 
…………………………………………………………………………….. 
Αν και το μήνυμα των παραπάνω εδαφίων έχει ευρύτερη έννοια, 
θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι αυτή είναι μια ιστορία που 
είπε ο Ιησούς για το τι δεν πρέπει να κάνει κάποιος στην συνταξιο-
δότηση. Κατά συνέπεια, αν κάποιος αφήσει την εργασία του αρχί-
ζοντας να ξοδεύει τις οικονομίες του, θα πρέπει να προσέξει και να 
λάβει υπόψη του αυτή την ιστορία. Το πρόβλημα δεν είναι το να 
εργάζεται κανείς σκληρά ή να αποκτά πλούτη, ιδίως όσο μεγαλώ-
νει, ίσως γίνεται όλο και πιο πλούσιος. Το πρόβλημα είναι με τη 
στάση που διατηρεί. Τα λόγια του Ιησού «Ψυχή μου, έχεις πολλά 
αγαθά αποταμιευμένα για  πολλά χρόνια· αναπαύου, φάγε, πιες, 
ευφραίνου» (Λουκ. 12/ιβ’ 19) εκφράζουν το πραγματικό ζήτημα 
εδώ. 
«Οι σκοποί εκείνου του ανθρώπου δεν ήταν πιο υψηλοί από αυ-
τούς των ζώων που χάνονται. Ζούσε σαν να μην υπήρχε Θεός, 
ούτε ουρανός, ούτε αιώνια ζωή· σαν να ήταν δικά του αυτά που 
κατείχε και δεν όφειλε τίποτε στον Θεό  ή στον άνθρωπο.» Λ.Ζ. σ.196 

Αν κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου της ζωής σκεφτόμαστε μό-
νο τον εαυτό μας και αγνοούμε τις ανάγκες των άλλων και το έργο 
του Θεού, τότε ακολουθούμε το παράδειγμα του άφρονα πλούσιου. 
Στην παραβολή του Ιησού δεν υπήρχε καμία ένδειξη ότι ο πλού-
σιος ήταν τεμπέλης ή ανέντιμος. Το πρόβλημα ήταν στον τρόπο με 
τον οποίο ξόδευε αυτά που του είχε εμπιστευτεί ο Θεός. Επειδή 
δεν γνωρίζουμε την ημέρα του θανάτου μας, θα πρέπει να είμαστε 
πάντα έτοιμοι γι’ αυτόν, ζώντας για να εκτελούμε το θέλημα του 
Θεού και όχι  να επιδιώκουμε μια εγωιστική ζωή. 
Η γενική εικόνα που δίνεται στην Αγία Γραφή είναι ότι το άτομο 
εργάζεται και παραμένει παραγωγικό όσο είναι ικανό. Είναι ενδια-
φέρον το ότι οι συγγραφείς των μεγάλων προφητικών βιβλίων του 
Δανιήλ και της Αποκάλυψης ήταν, όπως πολλοί πιστεύουν, περί-
που 80 ετών όταν ολοκλήρωσαν το έργο τους. Αυτό συνέβαινε σε 
μια εποχή που ο μέσος όρος ηλικίας θανάτου ήταν περίπου τα 50 
έτη. Η Έ. Χουάιτ δημοσίευσε μερικά από τα πιο γνωστά και αγα-
πημένα της βιβλία, όπως το «Η Ζωή του Χριστού», μετά την ηλικία 
των 70 ετών. Η ηλικία λοιπόν, εφόσον είμαστε υγιείς, δεν πρέπει 
να σημαίνει ότι σταματάμε να είμαστε παραγωγικοί. Όσο είναι εφι-
κτό, παράγουμε έργο. 
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Ο Ιησούς συμβούλευσε αυτούς που περιμένουν τη Δευτέρα Πα-
ρουσία Του όχι μόνο να περιμένουν άλλα και να συνεχίζουν να 
εργάζονται (Ματθ. 24/κδ’ 44-46). 
ΣΚΕΨΗ: Σε οποιαδήποτε ηλικία και με οποιαδήποτε οικονομική 
ευχέρεια, πώς μπορούμε να αποφύγουμε την παγίδα στην οποία 
έπεσε ο άντρας της παραβολής; Ας αναρωτηθούμε: «Για ποιον 
λόγο ζω;» 
 
Δευτέρα 6 Μαρτίου 
 

«ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΜΑΖΙ ΤΟΥ ΤΙΠΟΤΕ» 
Κάποιος ρώτησε τον γνωστό ευαγγελιστή Μπίλι Γκράχαμ τι τον 
εξέπληξε περισσότερο στη ζωή τώρα που ήταν ηλικιωμένος (τότε 
ήταν γύρω στα 60). Η απάντηση του Γκράχαμ ήταν, «Η συντομία 
της». Αναμφίβολα, η ζωή περνάει γρήγορα. 
Τι μας διδάσκουν τα παρακάτω εδάφια για την ανθρώπινη ζωή σε 
αυτόν τον κόσμο; Ψαλμ. 39/λθ’ 11,  49/μθ’ 17,  Α’ Τιμ. 6/ς’ 6, 7, Ιακ. 
4/δ’ 14,  Εκκλ. 2/β’ 18-22. 
…………………………………………………………………………….. 
Όχι μόνο η ζωή περνάει γρήγορα, αλλά όταν κανείς πεθάνει δεν 
παίρνει μαζί του κανένα από τα υλικά αγαθά που έχει στην κατοχή 
του; «Επειδή, στον θάνατό του, δεν θα πάρει μαζί του τίποτε, ούτε 
η δόξα του θα κατέβει πίσω απ’ αυτόν» (Ψαλμ. 49/μθ’ 17), που 
σημαίνει ότι τα αφήνει όλα πίσω για να τα πάρει κάποιος άλλος. Το 
ποιος θα τα αποκτήσει, φυσικά, εξαρτάται από τα σχέδια που έ-
χουν γίνει εκ των προτέρων. 
Παρότι δεν είναι όλοι πλούσιοι, οι περισσότεροι άνθρωποι καθώς 
εργάζονται έχουν αποκτήσει με τα χρόνια, κάποια περιουσία. Τελι-
κά, το τι θα συμβεί με την περιουσία μας μετά τον θάνατό μας, είναι 
πραγματικά ένα σημαντικό θέμα που πρέπει όλοι να εξετάσουμε. 
Για όσους έχουν περιουσία στο τέλος της ζωής τους, η προσεκτική 
διαχείριση των όσων τους έχει ευλογήσει ο Θεός μπορεί να είναι η 
τελευταία πράξη διαχείρισης. Εάν δεν έχετε κάνει διαθήκη, μπορεί 
οι νόμοι της πολιτείας ή της κυβέρνησης να έχουν τον λόγο (αυτό, 
φυσικά, εξαρτάται από το πού ζείτε). Εάν αποβιώσετε χωρίς δια-
θήκη, όλα τα περιουσιακά στοιχεία σας μεταβιβάζονται στους συγ-
γενείς σας, είτε τα χρειάζονται είτε όχι, είτε θα τα χρησιμοποιήσουν 
σωστά είτε όχι, και είτε θα είχατε επιλέξει να δώσετε ένα μέρος από 
αυτά στο συγκεκριμένο πρόσωπο είτε όχι.  
ΣΚΕΨΗ: Ο θάνατος, όπως γνωρίζουμε, μπορεί να έρθει ανά πάσα 
στιγμή, και μάλιστα απροσδόκητα, ακόμα και σήμερα. Τι θα συνέ-
βαινε στους αγαπημένους σας αν πεθαίνατε σήμερα;  
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Τρίτη 7 Μαρτίου 
 

ΞΕΚΙΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ 
Την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης, πολλοί Ισραηλίτες ήταν γεωργοί 
και βοσκοί. Έτσι, ορισμένες από τις υποσχόμενες ευλογίες του Θε-
ού διατυπώθηκαν ανάλογα. Για παράδειγμα στις Παρ. 3/γ’ 9, 10, ο 
Θεός λέει ότι αν είμαστε οικονομικά πιστοί σε Αυτόν «θα γεμίσουν 
οι σιταποθήκες σου με αφθονία». Στην πλειοψηφία οι χριστιανοί 
δεν έχουν σιταποθήκες σήμερα. Έτσι, καταλαβαίνουμε ότι ο Θεός 
θα ευλογήσει την εργασία ή την επιχείρησή μας, αν είμαστε πρό-
θυμοι να Τον ακολουθήσουμε και να Τον υπακούσουμε. 
Διαβάστε Παρ. 27/κζ’ 23-27. Πώς θα ερμηνεύατε τη φράση «Πρό-
σεχε να γνωρίζεις την κατάσταση των ποιμνίων σου», για τους πι-
στούς της σημερινής εποχής; 
…………………………………………………………………………….. 
Όσο κι αν η Αγία Γραφή προειδοποιεί κατά των πλουσίων που πο-
δοπατούν τους φτωχούς ή είναι άπληστοι, ο Λόγος του Θεού ποτέ 
δεν καταδικάζει τον πλούτο ή τις προσπάθειες των ανθρώπων να 
αποκτήσουν πλούτο, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι δεν το κά-
νουν ανέντιμα ή καταπιέζοντας τους άλλους. Τα παραπάνω εδάφια 
στις Παροιμίες, υποδεικνύουν ότι πρέπει να είμαστε επιμελείς στις 
οικονομικές μας υποθέσεις, ώστε να έχουμε αρκετά για εμάς και 
την οικογένειά μας. «Και θα έχεις άφθονο γάλα κατσικίσιο για την 
τροφή σου, και για την τροφή της οικογένειάς σου, και την ζωή των 
υπηρετριών σου» (Παρ. 27/κζ’ 27).  
Πώς θα επαναδιατυπώναμε αυτό το εδάφιο σήμερα; Ίσως θα λέ-
γαμε: “Ελέγξτε τις αποταμιεύσεις σας και προσδιορίστε την κατά-
σταση στην οποία βρίσκονται οι υποθέσεις σας”. Ή “Κάντε έναν 
ισολογισμό και εξετάστε το ισοζύγιο χρέη – κεφάλαιο”. Από καιρό 
σε καιρό, κατά τη διάρκεια των ετών του κέρδους, θα ήταν δόκιμο 
να επανεξετάσετε τη διαθήκη ή άλλα έγγραφα για τα σημερινά πε-
ριουσιακά σας στοιχεία και να τα ενημερώσετε ανάλογα με τις ανά-
γκες. Οι διαθήκες θα πρέπει να διευθετούνται από νωρίς προκειμέ-
νου να αποτελούν προστασία έναντι πρόωρου θανάτου, ή αδυνα-
μίας για λόγους υγείας να αποφασίσετε πού θα δοθούν τα περιου-
σιακά σας στοιχεία. Το σκεπτικό είναι να κάνετε ένα πλάνο σχετικά 
με τα υπάρχοντά σας, όταν αυτά δεν θα είναι πλέον δικά σας. 
Με λίγα λόγια, η καλή διαχείριση όσων μας έχει ευλογήσει ο Θεός 
δεν έχει να κάνει μόνο με αυτά που έχουμε όσο ζούμε, άλλα και με 
το τι θα συμβεί αφού φύγουμε από τη ζωή – διότι, αν ο Κύριος δεν 
επιστρέψει κατά τη διάρκεια της ζωής μας, μια μέρα θα φύγουμε, 
ενώ τα υλικά αγαθά μας, είτε λίγα είτε πολλά, θα μείνουν πίσω. Ως 
εκ τούτου, εξαρτάται από εμάς αν θα προνοήσουμε ώστε αυτά με 
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τα οποία έχουμε ευλογηθεί να αποτελέσουν ευλογία για τους άλ-
λους και για την προώθηση του έργου του Θεού. 
ΣΚΕΨΗ: «Επειδή, ο πλούτος δεν μένει για πάντα» (Παρ. 24/κδ’ 
27). Γιατί είναι σημαντικό να έχουμε αυτή τη σκέψη κατά νου; 
 
Τετάρτη 8 Μαρτίου 
 

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΑΝΑΤΟ 
Ποιες αρχές μπορούμε να αντλήσουμε από τα παρακάτω εδάφια 
σχετικά με το πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε τα χρήματα; 
Α’ Τιμ. 6/ς’ 17…………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Β’ Κορ. 4/δ’ 18…………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………….. 
Παρ. 30/λ’ 8………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………….. 
Εκκλ. 5/ε’ 10……………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………….. 
Το χρήμα μπορεί να έχει μια ισχυρή επιρροή στον άνθρωπο, μια 
καταστροφική επιρροή. Ποιος δεν έχει ακούσει για ανθρώπους που 
έκαναν τρομερά πράγματα εξαιτίας των χρημάτων; 
Ωστόσο, δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Με τη δύναμη του Θεού, 
μπορούμε να νικήσουμε την προσπάθεια του εχθρού να πάρει αυ-
τό που προοριζόταν για ευλογία (υλικά αγαθά) και να το μετατρέψει 
σε κατάρα.  
Στα πλαίσια του να είναι κανείς καλός διαχειριστής στο πλάνο της 
αποβίωσής του, ένας κίνδυνος που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι 
είναι ο πειρασμός να συσσωρεύσουν περιουσιακά στοιχεία τώρα, 
με τη δικαιολογία ότι “όταν πεθάνω, μπορώ να τα δώσω όλα τότε”. 
Αν και αυτό φαίνεται καλύτερο από το να τα ξοδεύουμε όλα όσο 
ζούμε, πρέπει να σκεφτόμαστε διαφορετικά. 
«Είδα ότι πολλοί αναχαιτίζουν τον σκοπό όσο ζουν, κατευνάζοντας 
τη συνείδησή τους ότι θα είναι φιλανθρωπικοί προς το τέλος της 
ζωής τους – δύσκολα τολμούν να ασκήσουν πίστη και εμπιστοσύ-
νη στον Θεό για να δώσουν κάτι όσο ζουν… Πολλοί σκοπεύουν να 
κάνουν κάτι, αλλά καθυστερούν το θέμα, και ο Σατανάς εργάζεται 
για να εμποδίσει τους πόρους να εισέλθουν στο ταμείο. Χάνονται 
προτού επιστραφούν στον Θεό, και ο Διάβολος θριαμβεύει γι’ αυ-
τό.» Έ. Χουάιτ, T.C., τ. 5, σ. 154. 
ΣΚΕΨΗ: Γιατί πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στον τρόπο με 
τον οποίο δικαιολογούμε τη χρήση των υλικών μας ευλογιών; 
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Πέμπτη 9 Μαρτίου 
 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 
Αν και είναι δύσκολο να ξέρουμε πώς θα ήταν η ζωή στη γη αν οι 
άνθρωποι δεν είχαν αμαρτήσει, ένα μπορούμε να γνωρίζουμε σί-
γουρα: δεν θα υπήρχε αποθησαυρισμός, απληστία, φτώχεια – κα-
ταστάσεις που μαστίζουν τον κόσμο μας από αρχαιοτάτων χρό-
νων. Η αίσθηση της ιδιοκτησίας, κάτι για το οποίο έχουμε δουλέψει 
και, αν το κάναμε με ειλικρίνεια, είναι δικαιωματικά δικό μας, είναι 
ωστόσο μια έκφραση της ζωής σε έναν έκπτωτο από την αμαρτία 
κόσμο. Τελικά, όμως, ανεξάρτητα από το πόσα έχουμε ή δεν έχου-
με, υπάρχει ένα σημαντικό σημείο που πρέπει πάντα να θυμόμα-
στε. 
Διαβάστε Ψαλμ. 24/κδ’ 1,  50/ν’ 10,  Εβρ. 3/γ’ 4,  Γέν. 14/ιδ’ 19,  

Κολ. 1/α’ 15-17. Ποιο είναι το κεντρικό σημείο σε όλα αυτά τα εδά-

φια και πώς αυτό μας επηρεάζει στο πώς διαχειριζόμαστε τα μέσα 

με τα οποία μας έχει ευλογήσει ο Θεός; 

…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
 

Είμαστε διαχειριστές και οικονόμοι όσων μας έχει εμπιστευτεί – 
δηλαδή, όλα αυτά ανήκουν τελικά στον Θεό και Αυτός είναι που 
μας δίνει ζωή, ύπαρξη και τη δύναμη να έχουμε οτιδήποτε.  
«Δίνοντας στο έργο του Θεού, συσσωρεύετε για τον εαυτό σας θη-
σαυρούς στον ουρανό. Όλα όσα συσσωρεύετε εκεί, είναι ασφαλή 
από καταστροφές και απώλειες και αυξάνονται σε μια αιώνια, μια 
διαρκή κατάσταση και θα καταχωρηθούν στον λογαριασμό σας στη 
βασιλεία των ουρανών.» Έ. Χουάιτ, Councels on Stewrdship, σ. 342. 
Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα στο να δίνουμε τώρα, όσο ζούμε. 
Μερικά από αυτά είναι: 
1. Ο δωρητής μπορεί πραγματικά να δει τα αποτελέσματα της δω-
ρεάς – ένα νέο κτήριο της εκκλησίας, οι σπουδές ενός νέου, μια 
ευαγγελιστική εκστρατεία που χρηματοδοτείται, κ.λπ. 
2. Η διακονία ή το άτομο μπορεί να επωφεληθεί τώρα που η ανά-
γκη είναι μεγαλύτερη. 
3. Αποτελεί ένα καλό παράδειγμα οικογενειακών αξιών γενναιοδω-
ρίας και αγάπης για άλλους. 
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Παρασκευή 10 Μαρτίου         Δύση ηλίου: 18:26’  
 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ:  
Σε μια τυπική διαθήκη αυτός που τη συντάσσει, ορίζει έναν εκτελε-
στή για να διανείμει τα περιουσιακά στοιχεία μετά τον θάνατό του 
σύμφωνα με τις επιθυμίες του, όπως αυτές εκφράζονται στη διαθή-
κη. Με το να γίνετε οι ίδιοι εκτελεστές, απλά διανέμετε εσείς οι ίδιοι 
τα περιουσιακά σας στοιχεία όσο ζείτε. Με τον τρόπο αυτό, θα έχε-
τε την ικανοποίηση να βλέπετε τα αποτελέσματα και να γνωρίζετε 
ότι χειρίζεστε σωστά τα τάλαντα που σας εμπιστεύτηκε ο Θεός. 
Για τον Χριστιανό, η Δεύτερη Έλευση του Χριστού είναι η «Μακα-
ρία Ελπίδα». Όλοι έχουμε φανταστεί πόσο συγκλονιστικό θα είναι 
να δούμε τον Ιησού να έρχεται στα σύννεφα του ουρανού. Ανυπο-
μονούμε να ακούσουμε το «Εύγε!». Τι γίνεται όμως αν θα πρέπει 
να αναπαυθούμε πριν από την επιστροφή Του; Αν έχουμε ακολου-
θήσει το θέλημά Του, μπορούμε να έχουμε τώρα την ικανοποίηση 
να βλέπουμε το έργο να προχωράει χάρη στις προσπάθειές μας, 
γνωρίζοντας ότι το έργο θα συνεχιστεί. 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:  
1.  Παρότι μπορούμε να συγκεντρώσουμε θησαυρούς στον ουρανό 
τώρα, γιατί δεν είναι το ίδιο με το να προσπαθούμε να κερδίσουμε 
ή να «αγοράσουμε» τον δρόμο για τη σωτηρία; 
2.  Ενώ θα πρέπει να είμαστε γενναιόδωροι στο να δίνουμε με βά-
ση αυτά που έχουμε τώρα, θα πρέπει επίσης, να είμαστε συνετοί 
και προσεκτικοί σε τεχνάσματα που διάφοροι άνθρωποι χρησιμο-
ποιούν. Κάποιοι θέτουν ημερομηνίες προβλέποντας γεγονότα και 
καταστροφές, προσπαθώντας να αποσπάσουν από εμάς χρήματα 
στο παρόν με τη λογική ότι θα είναι άχρηστα στο μέλλον. Πώς 
μπορούμε να διακρίνουμε μεταξύ αυτού του τεχνάσματος και των 
νόμιμων τρόπων με τους οποίους μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε 
τα χρήματά μας, ακόμη και τώρα, για το έργο του Θεού;  
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11 Μαρτίου – 17 Μαρτίου                             Σάββατο απόγευμα 

 
11.  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΕ ΔΥΣΚΟΛΟΥΣ ΚΑΙΡΟΥΣ 

 

 
 

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Να θυσιάσεις στον Θεό θυσία αίνεσης, και 
να αποδώσεις στο Ύψιστο τις ευχές σου· και να επικαλείσαι Εμένα 
σε ημέρα θλίψης, θα σε ελευθερώσω και θα με δοξάσεις.»  
Ψαλμοί 50/ν’ 14, 15. 
 

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Β’ Χρον. 20/κ’ 1-
22,  Α’ Χρον. 21/κα’ 1-14,  Β’ Πέτρ. 3/γ’ 3-12,  Α’ Ιωάν. 2/β’ 15-17,  
Αποκ. 13/ιγ’ 11-17. 
 
Μερικές φορές ο κόσμος μας φαίνεται να περιστρέφεται εκτός ε-
λέγχου: πόλεμοι, αιματοχυσίες, εγκληματικότητα, ανηθικότητα, φυ-
σικές καταστροφές, πανδημίες, οικονομική αβεβαιότητα, πολιτική 
διαφθορά και πολλά άλλα. Υπάρχει μια ισχυρή παρότρυνση για τις 
οικογένειες αλλά και για τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά, να σκέφτο-
νται πρώτα τη δική τους επιβίωση. Κατά συνέπεια, δαπανάται 
πολλή σκέψη στην αναζήτηση ασφάλειας, σε αυτούς τους αβέβαι-
ους καιρούς, πράγμα που φυσικά είναι κατανοητό. 
Οι μέριμνες της ζωής απορροφούν μεγάλο μέρος της καθημερινής 
μας προσοχής. Με χρέη που πρέπει να πληρώσουμε, παιδιά που 
πρέπει να μεγαλώσουμε, ακίνητα που πρέπει να διατηρήσουμε, 
χρειάζεται χρόνος και σκέψη. Και, φυσικά, χρειαζόμαστε ρούχα, 
φαγητό και στέγη. Στην Επί του Όρους Ομιλία, ο Ιησούς ασχολή-
θηκε με αυτές τις πολύ βασικές ανάγκες και στη συνέχεια δήλωσε: 
«Επειδή ο ουράνιος Πατέρας σας ξέρει ότι έχετε ανάγκη από όλα 
αυτά. Αλλά, να ζητάτε πρώτα τη βασιλεία τού Θεού, και τη δικαιο-
σύνη Του· και όλα αυτά θα σας προστεθούν» (Ματθ. 6/ς’ 32, 33). 
Στους δύσκολους καιρούς, όταν χρειάζεται να στηριχτούμε στον 
Κύριο περισσότερο από ποτέ, υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα 
βήματα βασισμένα σε Βιβλικές αρχές, που πρέπει να ακολουθή-
σουμε. 
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Κυριακή 12 Μαρτίου  
 

ΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΘΕΟ ΠΡΩΤΟ 
Διαβάστε Β’ Χρον. 20/κ’ 1-22. Ποιες σημαντικές πνευματικές αρχές 
μπορούμε να αντλήσουμε, όποιοι κι είναι οι αγώνες που αντιμετω-
πίζουμε; 
…………………………………………………………………………….. 
Προς το τέλος της βασιλείας του Ιωσαφάτ, το βασίλειο του Ιούδα 
δέχθηκε εισβολή. Ο Ιωσαφάτ ήταν άνδρας με θάρρος και ανδρεία. 
Για χρόνια ενίσχυε το στρατό του και τις οχυρωμένες πόλεις του. 
Ήταν καλά προετοιμασμένος για να αντιμετωπίσει κάθε εχθρό – 
ωστόσο σε αυτή την κρίση δεν εμπιστεύτηκε τη δική του δύναμη 
αλλά τη δύναμη του Θεού. Αναζήτησε τον Κύριο και κήρυξε νηστεία 
σε ολόκληρο το βασίλειο. Όλος ο λαός συγκεντρώθηκε στην αυλή 
του ναού, όπως είχε προσευχηθεί ο Σολομώντας να κάνουν αν 
αντιμετώπιζαν κίνδυνο. Όλοι οι άνδρες του Ιούδα στάθηκαν μπρο-
στά στον Κύριο μαζί με τις γυναίκες και τα παιδιά τους. Προσευχή-
θηκαν να συγχύσει ο Θεός τους εχθρούς τους για να δοξαστεί το 
όνομά Του. Τότε ο βασιλιάς προσευχήθηκε: «Επειδή, δεν υπάρχει 
σε μας δύναμη για να αντισταθούμε σ’ αυτό το μεγάλο πλήθος που 
έρχεται εναντίον μας, και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε· αλλά, επάνω 
σε σένα είναι τα μάτια μας» (Β’ Χρον. 20/κ’ 12).  
Αφότου έδειξαν αφοσίωση στον Θεό κατ’ αυτόν τον τρόπο, το 
Πνεύμα του Κυρίου ήρθε πάνω σε έναν άνθρωπο του Θεού, ο ο-
ποίος είπε: «Μη φοβάστε, ούτε να τρομάζετε από το πρόσωπο 
αυτού του μεγάλου πλήθους· επειδή, η μάχη δεν είναι δική σας, 
αλλά του Θεού… δεν θα πολεμήσετε εσείς· παρουσιαστείτε, στα-
θείτε, και δείτε τη σωτηρία του Κυρίου μαζί σας» (Β’ Χρον. 20/κ’ 15-
17). 
Έτσι, νωρίς το επόμενο πρωί, ο βασιλιάς συγκέντρωσε τον λαό, με 
τους Λευΐτες να προπορεύονται ψέλνοντας ύμνους στον Θεό. Στη 
συνέχεια νουθέτησε τον λαό: «Πιστέψτε στον Κύριο τον Θεό μας, 
και θα στερεωθείτε. Πιστέψτε στους προφήτες του, και θα ευοδω-
θείτε». Τότε οι ψαλτωδοί άρχισαν να ψέλνουν και οι εχθροί του ε-
ξολόθρευαν ο ένας τον άλλον, «και δεν διασώθηκε κανένας» (Β’ 
Χρον. 20/κ’ 20, 24). Οι άνδρες του Ιούδα χρειάστηκαν τρεις ημέρες, 
μόνο για να μαζέψουν τα λάφυρα της μάχης, και την τέταρτη ημέρα 
επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ δοξολογώντας.  
Φυσικά, ο Θεός που τους ελευθέρωσε είναι ο Ίδιος Θεός που αγα-
πάμε και λατρεύουμε, και η δύναμή Του είναι εξίσου μεγάλη σήμε-
ρα όπως και τότε. Η πρόκληση για εμάς είναι να εμπιστευτούμε 
Αυτόν και την καθοδήγησή Του. 
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ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε Β’ Χρον. 20/κ’ 20. Ποια ιδιαίτερη σημασία πρέ-
πει να έχει αυτό το κείμενο για τους Χριστιανούς Αντβεντιστές της 
Εβδόμης Ημέρας; 
 

Δευτέρα 13 Μαρτίου 
 

ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟΝ ΘΕΟ,  
ΟΧΙ ΤΟΥΣ ΔΙΚΟΥΣ ΣΑΣ ΠΟΡΟΥΣ 

Ο βασιλιάς Δαβίδ έπρεπε να ξέρει καλύτερα. Θα έπρεπε να γνωρί-
ζει από την εμπειρία του καλύτερού του φίλου Ιωνάθαν, ότι όταν 
βρίσκεσαι σε σχέση διαθήκης με τον Θεό, δεν έχει σημασία αν έ-
χεις λίγους ή πολλούς άνδρες – ο Θεός μπορεί να σου δώσει τη 
νίκη. Στο Α’ Σαμ. 14/ιδ’ 1-23, η Αγία Γραφή καταγράφει το πώς ο 
Ιωνάθαν και ο οπλοφόρος του νίκησαν με την βοήθεια του Θεού 
μια ολόκληρη φρουρά Φιλισταίων. Όμως, παρά την εμπειρία αυτή 
και πολλές άλλες στην ιστορία του λαού του Θεού, όταν ο Δαβίδ 
πέρασε δύσκολες στιγμές, επέτρεψε στον Σατανά να τον βάλει 
στον πειρασμό να εμπιστευτεί τη δική του δύναμη και ευρηματικό-
τητα.  
Διαβάστε Α’ Χρον. 21/κα’ 1-14. Γιατί ο Δαβίδ αποφάσισε να αριθ-
μήσει τον λαό Ισραήλ ή να μετρήσει τους στρατιώτες του; Γιατί ο 
αρχιστράτηγος του Ιωάβ, τον συμβούλευσε να μην το κάνει αυτό; 
…………………………………………………………………………….. 
Σημειώστε ότι ήταν ιδέα του Σατανά να μετρήσει τους στρατιώτες. 
Έβαλε τον Δαβίδ σε πειρασμό να εμπιστευτεί τις δικές του δυνά-
μεις αντί να βασιστεί στην πρόνοια του Θεού για την υπεράσπισή 
του. Ο Ιωάβ, ο αρχιστράτηγός του, προσπάθησε να πείσει τον Δα-
βίδ να μην αριθμήσει τον λαό, επειδή είχε δει τον Θεό να ενεργεί 
υπέρ του έθνους, αλλά ο Δαβίδ απαίτησε να προχωρήσει η αρίθ-
μηση. Τελικά, οι ενέργειές του έφεραν συμφορά στο έθνος, όπως 
αποκαλύπτει το κείμενο. 
Κανείς ποτέ δεν εμπιστεύτηκε τον Θεό μάταια. Κάθε φορά που 
δίνετε μάχη για τον Κύριο, προετοιμαστείτε. Προετοιμαστείτε καλά. 
Υπάρχει μια φράση που αποδίδεται σε έναν Βρετανό ηγεμόνα, τον 
Όλιβερ Κρόμγουελ (1599-1658), ο οποίος πριν από μια μάχη, είπε 
στον στρατό του: «Εμπιστευτείτε τον Θεό παιδιά μου, και κρατήστε 
το μπαρούτι σας στεγνό!» Με άλλα λόγια, κάντε ό,τι μπορείτε για 
να πετύχετε, αλλά στο τέλος, συνειδητοποιήστε ότι μόνο ο Θεός 
μπορεί να σας δώσει τη νίκη. 
Μπορεί να βασιζόμαστε στις κρατικές παροχές ή στους τραπεζι-
κούς μας λογαριασμούς, αλλά σε κάθε κρίση που αναφέρεται στην 
Αγία Γραφή, όταν οι άνθρωποι εμπιστεύτηκαν τον Θεό, Εκείνος 
τίμησε την εμπιστοσύνη τους και τους προμήθευσε. 
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Θα πρέπει τώρα, στο παρόν, να συμφιλιωθούμε με τον Θεό, να 
ξεχρεώσουμε ό,τι χρωστάμε και να είμαστε γενναιόδωροι με αυτά 
που μας έχουν δοθεί.  
ΣΚΕΨΗ: Πώς μπορούμε να βρούμε τη σωστή ισορροπία στο να 
κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να είμαστε οικονομικά ασφαλείς, και 
ταυτόχρονα να εμπιστευόμαστε τον Κύριο για όλα; 
 
Τρίτη 14 Μαρτίου 
 

ΩΡΑ ΓΙΑ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ 
Ως Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας, γνωρίζοντας ότι 
το τέλος του κόσμου και η Δεύτερη Έλευση του Χριστού είναι κο-
ντά, θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε τα περιουσιακά μας στοιχεία 
για να πούμε στους άλλους τα καλά νέα του ευαγγελίου και τι έχει 
ετοιμάσει ο Θεός για όσους Τον αγαπούν. Ξέρουμε ότι κάποια μέ-
ρα, πολύ σύντομα, τα πάντα σε αυτή τη γη θα καταστραφούν. 
Ο Λόγος του Θεού μάς λέει ότι όλα θα καταστραφούν με φωτιά για 
πάντα, μαζί με όλα τα ίχνη της αμαρτίας και του κακού. 
Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε με τα υπάρχοντά μας; «Τώρα είναι η 
ώρα που οι αδελφοί μας θα πρέπει να μειώνουν τα υπάρχοντά 
τους αντί να τα αυξάνουν. Είμαστε έτοιμοι να μετακομίσουμε σε μια 
καλύτερη χώρα, σε μια ουράνια χώρα. Τότε, ας μην είμαστε κάτοι-
κοι της γης, αλλά ας συγκεντρώνουμε πράγματα σε όσο το δυνα-
τόν μικρότερη ποσότητα.» Έ. Χουάιτ, Counsels on Stewardship, σ. 59. 
Αυτά τα λόγια γράφτηκαν πριν από περίπου έναν αιώνα! Όμως η 
αρχή παραμένει ίδια: ο χρόνος είναι πάντα σύντομος, επειδή η ζωή 
μας είναι πάντα σύντομη. Τι είναι 60 χρόνια, ή 80 χρόνια ή ακόμη 
και 100 χρόνια μπροστά στην αιωνιότητα; Η ζωή μας μπορεί να 
τελειώσει άμεσα και ξαφνικά, και το επόμενο πράγμα που θα γνω-
ρίσουμε θα είναι η Δεύτερη Έλευση του Ιησού.  
Ως Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας πρέπει πάντα να 
ζούμε στο φως της αιωνιότητας. Ασφαλώς και χρειάζεται να εργα-
ζόμαστε σκληρά για να εξασφαλίσουμε εμάς και την οικογένειά μας 
– και αν έχουμε ευλογηθεί με πλούτη, δεν είναι κακό να τα απο-
λαμβάνουμε τώρα, αρκεί να μη γίνουμε άπληστοι αλλά να είμαστε 
γενναιόδωροι με τους άπορους. Ωστόσο, πρέπει να θυμόμαστε 
πως ό,τι έχουμε συγκεντρώσει εδώ είναι παροδικό, και αν δεν εί-
μαστε προσεκτικοί μπορεί να μας διαφθείρει πνευματικά. 
ΣΚΕΨΗ: Αν ξέρατε ότι ο Ιησούς θα ερχόταν σε τρία, σε πέντε ή σε 
δέκα χρόνια, πώς θα αλλάζατε τη ζωή σας;  
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Τετάρτη 15 Μαρτίου 
 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
Οι παραβολές και οι διδασκαλίες του Ιησού, οι ιστορίες των χαρα-
κτήρων της Αγίας Γραφής και οι συμβουλές της Έ. Χουάιτ δείχνουν 
ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει μισή δέσμευση στον Θεό. Ή είμαστε ή 
δεν είμαστε στην πλευρά του Κυρίου. 
Όταν ένας από τους γραμματείς Τον ρώτησε ποια είναι η μεγαλύ-
τερη εντολή, ο Ιησούς απάντησε: «Και θα αγαπάς τον Κύριο τον 
Θεό σου με όλη την καρδιά σου, και με όλη την ψυχή σου, και με 
όλη τη διάνοιά σου, και με όλη τη δύναμή σου» (Μάρκ. 12/ιβ’ 30). 
Όταν τα δίνουμε όλα στον Χριστό, δεν μένει τίποτα για άλλον αφέ-
ντη. Έτσι πρέπει να είναι. 
Διαβάστε Ματθ. 6/ς’ 24. Ποια είναι η δική σας εμπειρία σχετικά με 
την αλήθεια αυτών των εδαφίων; 
…………………………………………………………………………….. 
Προσέξτε, ο Ιησούς δεν είπε ότι είναι δύσκολο να υπηρετούμε ταυ-
τόχρονα τον Θεό και το χρήμα ή ότι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί 
στο πώς να υπηρετούμε και τα δύο. Αντιθέτως, είπε ότι αυτό δεν 
μπορεί να γίνει. Καθώς αναλογιζόμαστε αυτά, θα πρέπει να κατερ-
γαζόμαστε τη σωτηρία μας με φόβο και τρόμο. (Φιλιπ. 2/β’ 12). 
Διαβάστε Α’ Ιωάν. 2/β’ 15-17. Πώς εκδηλώνονται αυτές οι τρεις 
συμπεριφορές στον κόσμο μας και γιατί ο κίνδυνος που παρουσιά-
ζουν είναι πιο αδιόρατος από ό,τι αντιλαμβανόμαστε; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
Γι’ αυτό και ο απ. Παύλος έγραψε: «Να φρονείτε να άνω, όχι αυτά 
που είναι επάνω στη γη» (Κολ. 3/γ’ 2). Φυσικά, αυτό είναι πιο εύ-
κολο να το λέμε παρά να το κάνουμε, επειδή τα πράγματα του κό-
σμου είναι εδώ μπροστά μας κάθε μέρα. Το δέλεαρ αυτών «που 
είναι επάνω στη γη» – η έλξη για άμεση ικανοποίηση είναι πάντα 
εδώ. Ακόμα και ο πιο πιστός Χριστιανός ίσως έχει νιώσει αγάπη 
για «αυτά που είναι επάνω στη γη». Παρότι γνωρίζουμε ότι μια μέ-
ρα όλα αυτά θα τελειώσουν, εξακολουθούμε να νιώθουμε την έλξη. 
Ωστόσο, τα καλά νέα είναι ότι δεν χρειάζεται να το αφήσουμε να 
μας απομακρύνει από τον Κύριο. 
ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε Β’ Πέτρ. 3/γ’ 10-14. Πώς πρέπει αυτά τα εδάφια 
να επηρεάσουν τον τρόπο που ζούμε, συμπεριλαμβανομένου του 
τι κάνουμε τους πόρους μας; 
  



90 

 

Πέμπτη 16 Μαρτίου 
 

ΟΤΑΝ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΙ 
Ή ΝΑ ΠΟΥΛΗΣΕΙ 

Η Αγία Γραφή παρουσιάζει μια θλιβερή εικόνα του κόσμου λίγο 
πριν τη Δεύτερη Έλευση του Ιησού. Ο Δανιήλ μιλάει για «καιρό 
θλίψης, που ποτέ δεν έχει γίνει αφότου υπήρξε έθνος» (Δαν. 12/ιβ’ 
1). Λαμβάνοντας υπόψη μερικές από τις ταραχώδεις εποχές του 
παρελθόντος, αυτό που αναφέρεται εδώ πρέπει να είναι πολύ ά-
σχημο. Το βιβλίο της Αποκάλυψης δείχνει επίσης ταραχώδεις και-
ρούς πριν από την επιστροφή του Χριστού. 
Διαβάστε Αποκ. 13/ιγ’ 11-17. Πώς ταιριάζουν τα οικονομικά ζητή-
ματα με τον διωγμό των εσχάτων ημερών; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
 

Δεν θα μπορούμε να αγοράσουμε ή να πουλήσουμε; Ένα μεγάλο 
μέρος της καθημερινής μας ζωής έχει να κάνει με την αγορά και 
την πώληση. Κατά μία έννοια, η δουλειά μας είναι η πώληση του 
χρόνου μας, των δεξιοτήτων μας και των αγαθών μας σε όσους 
θέλουν να τα αγοράσουν. Το να μην μπορούμε να αγοράσουμε ή 
να πουλήσουμε ό,τι επιθυμούμε, σημαίνει ότι δεν μπορούμε να 
λειτουργήσουμε στην κοινωνία. Η πίεση σε όσους παραμένουν 
πιστοί θα είναι τότε τεράστια.  
Πώς, λοιπόν, προετοιμαζόμαστε; Προετοιμαζόμαστε σήμερα δια-
σφαλίζοντας, με τη χάρη του Θεού, ότι δεν είμαστε σκλάβοι των 
χρημάτων μας και των πραγμάτων του κόσμου. Αν δεν είμαστε 
δέσμιοι αυτών τώρα, δεν θα είμαστε όταν, ως πιστοί, θα πρέπει να 
τα εγκαταλείψουμε. 
Διαβάστε Δευτ. 14/ιδ’ 22, 23. Τι έπρεπε να κάνει ο λαός του Θεού 
με την αύξηση ή την παραγωγή του κάθε χρόνο; Γιατί ο Θεός τούς 
ζήτησε να το κάνουν αυτό; 
…………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………….. 
 

Ο Θεός εξήγησε μέσω του Μωυσή ότι ένας από τους λόγους για 
τους οποίους καθιέρωσε το σύστημα των δεκάτων ήταν «για να 
μάθεις να φοβάσαι πάντοτε τον Κύριο τον Θεό σου» (Δευτ. 14/ιδ’ 
23). Στον ποιητικό παραλληλισμό του Ψαλμού 31/λα’ 19 βλέπουμε 
ότι ο φόβος είναι συνώνυμο της εμπιστοσύνης. «Πόσο μεγάλη είναι 
η αγαθότητά σου, την οποία φύλαξες σ’ εκείνους που σε φοβού-
νται». Όπως αντιλαμβανόμαστε, λοιπόν, ο Κύριος καθιέρωσε το 
σύστημα των δεκάτων για να μας προστατεύσει από τον εγωισμό 
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και να μας ενθαρρύνει να Τον εμπιστευόμαστε για να μας φροντί-
ζει. Αν και το να είναι κάποιος πιστός στα δέκατα δεν αποτελεί σί-
γουρα εγγύηση ότι ο άνθρωπος αυτός θα παραμείνει πιστός ως το 
τέλος, εκείνοι που δεν είναι πιστοί στα δέκατα, σίγουρα προετοιμά-
ζουν το εαυτό τους για προβλήματα.  
 
Παρασκευή 17 Μαρτίου          Δύση ηλίου: 18:33’  
 
ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: Παρότι δεν υπάρχει στην Αγία Γραφή 
προειδοποίηση κατά του πλούτου, ο πλούτος δεν αυξάνει την 
πνευματική ανάπτυξη του ατόμου. Στην πραγματικότητα, υπάρχει 
κίνδυνος για το αντίθετο. «Η φιλοχρηματία, η επιθυμία του πλούτου 
αποτελεί τη χρυσή αλυσίδα που τους δένει με το Σατανά» Β.Χ. σ. 44   
Από την ίδρυση του Χριστιανισμού, καμία εκκλησία δεν είχε ποτέ 
τέτοιο πλούτο και ανέσεις, όπως απολαμβάνει η εκκλησία σήμερα 
σε πολλές χώρες του κόσμου. Το ερώτημα είναι: Με ποιο κόστος; 
Μια τέτοια ευμάρεια σίγουρα επηρεάζει την πνευματικότητά μας – 
και όχι για καλό. Πώς θα μπορούσε πότε ο πλούτος και η υλική 
αφθονία να προάγουν τις Χριστιανικές αρετές της αυταπάρνησης 
και της αυτοθυσίας; Το να έχουμε στο σπίτι μας ψυγεία γεμάτα από 
τρόφιμα, περισσότερα από όσα μπορούμε να καταναλώσουμε, να 
έχουμε ένα ή δύο αυτοκίνητα, να κάνουμε πολυτελείς διακοπές και 
αγορές μέσω διαδικτύου, να αγοράζουμε τους πιο σύγχρονους 
υπολογιστές ή smartphones, θα μας βοηθούσε να μην αγαπάμε 
τον κόσμο και τα πράγματα που είναι του κόσμου; Αν και πολλά 
μέλη της εκκλησίας μας δεν έχουν αυτές τις πολυτέλειες, κάποιοι 
άλλοι τις έχουν – και το κάνουν με κίνδυνο της ίδιας τους της ψυ-
χής. Εδώ δεν μιλάμε για τους εκατομμυριούχους. Αυτοί τουλάχι-
στον γνωρίζουν ότι είναι πλούσιοι και μπορούν, αν το επιλέξουν, 
να λάβουν υπόψη τους τις Βιβλικές αρχές που τους δίνονται. Αντι-
θέτως, μιλάμε για πολλούς ακόμα και από τη μεσαία τάξη, οι οποίοι 
είναι αρκετά ξεγελασμένοι ώστε να νομίζουν ότι επειδή ανήκουν 
απλώς στην «μεσαία τάξη», δεν κινδυνεύουν πνευματικά από την 
ίδια τους την ευημερία. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα δέκατα 
μπορεί να είναι ένα ισχυρό πνευματικό αντίδοτο στους κινδύνους 
του πλούτου, ακόμα και για εκείνους που δεν είναι ιδιαίτερα πλού-
σιοι. 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:  

1. Ακόμα κι αν δεν είμαστε πλούσιοι με τα παγκόσμια πρότυπα, 

γιατί πρέπει όλοι να προσέχουμε τη στάση μας απέναντι στα χρή-

ματα και τον πλούτο; 
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2. Ποιες άλλες πρακτικές εφαρμογές, εκτός από τα δέκατα, θα 
μπορούσαν να μας βεβαιώσουν ότι δεν είμαστε τόσο απορροφη-
μένοι από τα πράγματα αυτού του κόσμου;  
3. Τι θα συνέβαινε αν αύριο, ξαφνικά, δεν μπορούσαμε να αγορά-
σουμε ή να πουλήσουμε, επειδή συγκαταλεγόμαστε σε εκείνους 
που «φυλάττουν τις εντολές του Θεού και την πίστη του Ιησού»; 
(Αποκ. 14/ιδ’ 12). Πόσο καλά είναι στερεωμένη η πίστη μας; 
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18 Μαρτίου – 24 Μαρτίου                            Σάββατο απόγευμα 

 
12.  ΟΙ ΑΝΤΑΜΟΙΒΕΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΗΣ 

 

 
 

ΕΔΑΦΙΟ ΜΝΗΜΗΣ: «Και ο Κύριος είπε σ’ αυτόν: Εύγε, δούλε α-
γαθέ και πιστέ· στα λίγα φάνηκες πιστός, επάνω στα πολλά θα σε 
καταστήσω· μπες μέσα στη χαρά του κυρίου σου» Ματθαίον 25/κε’ 
21 
 

Για τη μελέτη αυτής της εβδομάδας, διαβάστε: Εβρ. 11/ια’ 6, 
Ησ. 62/ξβ’ 11, Ρωμ. 6/ς’23,  8/η’ 16-18,  Ιωάν. 14/ιδ’ 1-3,  Αποκ. 
21/κα’,  Ματθ. 25/κε’ 20-23. 
 

Αν και δεν μπορούμε ποτέ να κερδίσουμε τη σωτηρία, η Αγία Γρα-
φή χρησιμοποιεί την ελπίδα της ανταμοιβής ως κίνητρο για μια πι-
στή ζωή, ως ανάξιοι αποδέκτες της χάρης του Θεού, διότι ακόμα κι 
αν τελικά τη λάβουμε, θα είναι πάντα και μόνο με τη χάρη Του. 
Όπως έγραψε ο Δαβίδ: «Ο νόμος τού Κυρίου είναι άμωμος, επι-
στρέφει ψυχή· η μαρτυρία τού Κυρίου είναι πιστή, σοφίζει τον α-
πλό· τα διατάγματα τού Κυρίου είναι ευθέα, ευφραίνουν την καρδιά· 
η εντολή του Κυρίου είναι λαμπρή, φωτίζει τα μάτια· ο φόβος τού 
Κυρίου είναι καθαρός, παραμένει στον αιώνα· οι κρίσεις τού Κυρίου 
είναι αληθινές, και ταυτόχρονα δίκαιες· πιο επιθυμητές και από το 
χρυσάφι, μάλιστα και από καθαρό χρυσάφι σε πλήθος, και πιο 
γλυκιές, περισσότερο και από το μέλι και τα σταλάγματα της κερή-
θρας. Ο δούλος, μάλιστα, νουθετείται διαμέσου αυτών· στην τή-
ρησή τους η ανταμοιβή είναι μεγάλη» (Ψαλμ. 19/ιθ’ 7-11).  
Σε διάφορα σημεία η Αγία Γραφή μιλάει για τις ανταμοιβές μας, για 
το τι μας υπόσχονται μέσω του Χριστού μετά τη Δευτέρα Παρουσί-
α, και ότι η λοξοδρόμηση προς την αμαρτία έχει τελειώσει μια για 
πάντα. 
Ποιες είναι οι υποσχέσεις που αντλούμε και πώς μας δίνεται η δια-
βεβαίωση ότι θα λάβουμε αυτό που μας έχει υποσχεθεί;  
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Κυριακή 19 Μαρτίου 
 

Η ΑΝΤΑΜΟΙΒΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ 
Διαβάστε Εβρ. 11/ια’ 6. Τι σημαίνει αυτό το εδάφιο για εμάς; Πώς 
πρέπει να ανταποκριθούμε σε αυτά που λέει; (δείτε Αποκ. 22/κβ’ 
12, Ησ. 40/μ’ 10, 62/ξβ’ 11). Τι μας διδάσκουν αυτά τα εδάφια; 
……………………………….……………………………………………. 
……………………………….……………………………………………. 
……………………………….……………………………………………. 
……………………………….……………………………………………. 
Η ανταμοιβή του Θεού στα πιστά παιδιά Του είναι μοναδική και, 
όπως καθετί πνευματικό, μπορεί να είναι πέρα από την πεπερα-
σμένη κατανόησή μας. «Η ανθρώπινη γλώσσα αδυνατεί να περι-
γράψει την αμοιβή των δικαίων. Μόνο αυτοί που θα την απολαύ-
σουν θα μπορέσουν να την κατανοήσουν. Η περιορισμένη ανθρώ-
πινη διάνοια δεν είναι σε θέση να συλλάβει τη δόξα του Παραδεί-
σου του Θεού.» Μ.Δ. σ. 579. 
Ο Ιησούς ολοκλήρωσε τους Μακαρισμούς, στην Επί του Όρους 
Ομιλία, με τα εξής λόγια: «Μακάριοι είστε, όταν σας ονειδίσουν, και 
σας θέσουν υπό διωγμό, και πουν εναντίον σας κάθε κακό λόγο, 
λέγοντας ψέματα, εξαιτίας μου. Να χαίρεστε και να αγάλλεστε, ε-
πειδή ο μισθός σας είναι πολύς στους ουρανούς· έτσι, εξάλλου, 
έθεσαν υπό διωγμό τους προφήτες πριν από σας.» (Ματθ. 5/ε’ 11, 
12). Αφού απαριθμεί τους ανθρώπους της πίστης στην Εβρ. 11/ια’, 
ο συγγραφέας ξεκινά το επόμενο κεφάλαιο εξηγώντας γιατί ο Ιη-
σούς ήταν πρόθυμος να πεθάνει στον σταυρό. 
«Και εμείς, λοιπόν, καθώς είμαστε περικυκλωμένοι από ένα τόσο 
μεγάλο σύννεφο μαρτύρων, ας απορρίψουμε κάθε βάρος και την 
αμαρτία που εύκολα μας περιπλέκει, και ας τρέχουμε με υπομονή 
τον αγώνα που είναι μπροστά μας· αποβλέποντας στον Ιησού, τον 
αρχηγό και τελειωτή της πίστης, ο οποίος, εξαιτίας της χαράς που 
ήταν μπροστά του, υπέφερε σταυρό, καταφρονώντας τη ντροπή, 
και κάθησε στα δεξιά του θρόνου του Θεού» (Εβρ. 12/ιβ’ 1, 2). 
Ωστόσο, η ανταμοιβή για την πίστη δεν είναι το ίδιο με τη σωτηρία 
εξ’ έργων. Ποιος από εμάς, η οποιοσδήποτε από τους χαρακτήρες 
της Αγίας Γραφής, είχε κάνει αρκετά καλά έργα ώστε να πάρει κά-
ποια αξία ενώπιον του Θεού; Κανείς, φυσικά. Αυτό είναι το βασικό 
νόημα του Σταυρού. Αν μπορούσαμε να σωθούμε με έργα, ο Ιη-
σούς δεν θα είχε ανέβει ποτέ στον σταυρό. Αντ’ αυτού, η σωτηρία 
γίνεται με τη χάρη. «Αν, όμως, είναι κατά χάρη, δεν είναι πλέον 
από έργα· επειδή, τότε η χάρη δεν γίνεται πλέον χάρη. Αν, όμως, 
είναι από έργα, δεν είναι πλέον χάρη· επειδή, το έργο δεν είναι 
πλέον έργο» (Ρωμ. 11/ια’ 6). Οι ανταμοιβές, αντιθέτως, είναι η α-



95 

 

πλή έκβαση του έργου που ο Θεός έχει κάνει για εμάς και μέσα σε 
εμάς.  
ΣΚΕΨΗ: Πώς αντιλαμβανόμαστε τη διαφορά μεταξύ της σωτηρίας 
με χάρη και της ανταμοιβής σύμφωνα με τα έργα;  
 

Δευτέρα 20 Μαρτίου 
 

ΑΙΩΝΙΑ ΖΩΗ  
Μας περιμένει μια αιωνιότητα, και σύμφωνα με την Αγία Γραφή 
αυτή η αιωνιότητα θα έρθει με δύο μορφές, για τον καθένα από μας 
ξεχωριστά: είτε αιώνια ζωή, είτε αιώνιος θάνατος. Δεν υπάρχει κάτι 
ενδιάμεσο. Ή το ένα θα συμβεί ή το άλλο.  
Διαβάστε Ρωμ. 6/ς’ 23 και Ιωάν. 3/γ’ 16. Ποιες επιλογές έχουμε; 
……………………………….……………………………………………. 
……………………………….……………………………………………. 
Είναι δύσκολο να αντιληφθούμε αυτές τις δύο ακραίες επιλογές. 
Έτσι δεν είναι; Αν διαβάζετε αυτά τα εδάφια, το πιο πιθανό είναι να 
εκλέξετε την αιώνια ζωή. Ο Θεός έχει τη μοναδική ικανότητα να 
εκπληρώσει όλες τις υποσχέσεις Του. Ο δικός μας ρόλος είναι α-
πλώς να Τον εμπιστευτούμε, να στηριχτούμε στα προσόντα του 
Ιησού και με πίστη να υπακούσουμε στον Λόγο Του. 
Διαβάστε Ιωάν. 14/ιδ’ 1-3. Ποια είναι η συμβουλή του Κυρίου προς 
εμάς στο εδ. 1 και τι μας υπόσχεται στα εδ. 2 και 3; 
……………………………….……………………………………………. 
……………………………….……………………………………………. 
Τις τελευταίες ημέρες της επίγειας διακονίας Του, ο Ιησούς είπε 
αυτά τα θαυμάσια λόγια ελπίδας και θάρρους στους μαθητές Του. 
Αυτά τα λόγια θα τους ανύψωναν το ηθικό σε περιόδους αποθάρ-
ρυνσης και δοκιμασίας. Το ίδιο θα πρέπει να κάνουν και για εμάς. 
Ο Ιησούς κατέβηκε από τον ουρανό, και όταν αναλήφθηκε, μας 
υποσχέθηκε ότι θα επιστρέψει για να μας πάρει κοντά Του, ώστε 
να είμαστε μαζί Του αιώνια. 
Πέρα από οτιδήποτε άλλο, ο σταυρικός θάνατος του Χριστού κατά 
την πρώτη Του έλευση είναι η μεγαλύτερη διαβεβαίωσή μας για τη 
δεύτερη έλευσή Του, διότι χωρίς αυτήν, τι νόημα θα είχε η πρώτη; 
Όσο σίγουροι είμαστε ότι ο Ιησούς πέθανε για εμάς στον σταυρό, 
άλλο τόσο σίγουροι μπορούμε να είμαστε για την υπόσχεσή Του 
«Έρχομαι πάλι, και θα σας παραλάβω κοντά σε Μένα, για να είστε 
και εσείς, όπου είμαι Εγώ» (Ιωάν. 14/ιδ’ 3). 
ΣΚΕΨΗ: Μείνετε περισσότερο στην ιδέα ότι η πρώτη έλευση του 
Χριστού είναι η εγγύηση της δεύτερης. Τι συνέβη στην πρώτη έ-
λευση που καθιστά τη δεύτερη μια υπόσχεση που μπορούμε να 
εμπιστευτούμε; 
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Τρίτη 21 Μαρτίου 
 

Η ΝΕΑ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ 
Η Βιβλική περιγραφή της Νέας Ιερουσαλήμ είναι αυτό που είδε ο 
Αβραάμ δια πίστεως. «Επειδή, περίμενε την πόλη που είχε τα θε-
μέλια, της οποίας τεχνίτης και δημιουργός είναι ο Θεός» (Εβρ. 
11/ια’ 10). Η Νέα Ιερουσαλήμ είναι το αριστούργημα του Θεού, το 
οποίο κατασκευάστηκε για εκείνους που Τον αγαπούν και τηρούν 
τις εντολές Του. Η Νέα Ιερουσαλήμ είναι το σπίτι των πιστών παι-
διών Του στον ουρανό κατά τη διάρκεια της χιλιετίας και, στη συνέ-
χεια, στη Νέα Γη για την αιωνιότητα. Ο Θεός φροντίζει για όλα. Ο 
Ιωάννης λέει ότι είδε την πόλη: «Και εγώ ο Ιωάννης είδα την αγία 
πόλη, την καινούργια Ιερουσαλήμ, που κατέβαινε από τον Θεό, 
από τον ουρανό, ετοιμασμένη σαν νύφη στολισμένη για τον άνδρα 
της» (Αποκ. 21/κα’ 2). 
Διαβάστε Αποκ. 21/κα’. Ποιες υποσχέσεις δίνονται εδώ; 
…………………………………………………………………………….. 
Σε αυτό το κεφάλαιο υπάρχουν τόσα πολλά που το μυαλό μας μό-
λις και μετά βίας μπορεί να κατανοήσει, λόγω της αμαρτίας και ε-
πειδή ζούμε σε έναν έκπτωτο, αμαρτωλό κόσμο. Αυτά, όμως, που 
μπορούμε να κατανοήσουμε είναι γεμάτα ελπίδα. 
Πρώτον, όπως ο Ιησούς κατοίκησε μαζί μας σε αυτόν τον φθαρτό 
κόσμο ενσαρκωμένος, έτσι θα κατοικήσει μαζί μας και στον και-
νούργιο. Τι μεγάλο προνόμιο ήταν για εκείνους που Τον είδαν 
προσωπικά! Θα έχουμε κι εμείς αυτήν την ευκαιρία, αλλά αυτή τη 
φορά θα βλέπουμε ξεκάθαρα δίχως το πέπλο των αμαρτιών μας. 
Τότε επίσης, εμείς που γευτήκαμε μόνο δάκρυα, θλίψη και πόνο, 
κατανοούμε τις μεγαλύτερες υποσχέσεις σε όλη την Αγία Γραφή: 
«Και ο Θεός θα εξαλείψει κάθε δάκρυ από τα μάτια τους, και ο θά-
νατος δεν θα υπάρχει πλέον· ούτε πένθος ούτε κραυγή ούτε πόνος 
δεν θα υπάρχουν πλέον· επειδή, τα πρώτα παρήλθαν» (Αποκ. 
21/κα’ 4). Όλα αυτά «τα πρώτα» θα έχουν παρέλθει, πράγματα τα 
οποία ποτέ δεν θα έπρεπε να υπήρχαν. 
Επίσης, από τον θρόνο του Θεού ρέει ο καθαρός ποταμός της ζω-
ής και εκατέρωθεν του ποταμού υπάρχει το Δέντρο της Ζωής. Ο 
θρόνος του Θεού θα είναι εκεί, και «θα δουν το πρόσωπό Του» 
(Αποκ. 22/κβ’ 4). Οι λυτρωμένοι θα ζουν σε μια εγγύτητα με τον 
Θεό, την οποία αυτή τη στιγμή δεν την έχουμε. 
ΣΚΕΨΗ: Διαβάστε Αποκ. 21/κα’ 8, σχετικά με εκείνους που θα 
βιώσουν τον δεύτερο θάνατο. Ποια από αυτές τις αμαρτίες δεν 
μπορεί να συγχωρεθεί από τον Ιησού; Γιατί, λοιπόν αυτοί οι άν-
θρωποι χάνονται, όταν κάποιοι που έχουν κάνει τα ίδια πράγματα, 
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σώζονται; Ποια είναι η κρίσιμη διαφορά μεταξύ αυτών των δύο ο-
μάδων;  
 
Τετάρτη 22 Μαρτίου 

 

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 
Κοντά στο τέλος της διακονίας του Ιησού, ήρθαν κοντά Του κατ’ 
ιδίαν οι μαθητές και Τον ρώτησαν: «Πες μας, πότε θα γίνουν αυτά; 
Και ποιο θα είναι το σημείο τής παρουσίας Σου, και της συντέλειας 
του αιώνα;» (Ματθ. 24/κδ’ 3). Στην συνέχεια, ο Ιησούς χρησιμο-
ποιεί δύο κεφάλαια για να απαντήσει στις ερωτήσεις τους. Το Ματ-
θ. 24/κδ’ μιλάει για σημεία στον κόσμο γύρω μας, όπως πόλεμοι, 
καταστροφές κ.λ.π. Το Ματθ. 25/κε’ αναφέρεται στις συνθήκες που 
επικρατούν στην εκκλησία λίγο πριν έρθει ο Ιησούς ξανά. Αυτές οι 
συνθήκες απεικονίζονται με τρεις ιστορίες, μία από τις οποίες είναι 
η παραβολή των ταλάντων, η οποία μιλάει για το πώς ο λαός Του 
είχε χρησιμοποιήσει τα χαρίσματα που τους είχε δώσει ο Θεός. 
Διαβάστε Ματθ. 25/κε’ 14-19. Ποιος είναι αυτός που ταξιδεύει σε 
μια μακρινή χώρα; Σε ποιον εμπιστεύεται τα αγαθά του; Τι σημαίνει 
να «κάνει λογαριασμό μαζί τους»; (εδ. 19). 
…………………………………………………………………………….. 
Μερικές φορές σκεφτόμαστε τα τάλαντα ως φυσικά χαρίσματα, 
όπως το τραγούδι, η ομιλία κλπ., αλλά στην παραβολή με τις δέκα 
μνες, στο Λουκ. 19/ιθ’ 12-24, αναφέρονται συγκεκριμένα τα χρήμα-
τα και η διαχείρισή τους. «Μου δείχθηκε ότι η παραβολή των δέκα 
ταλάντων δεν έχει κατανοηθεί πλήρως. Αυτό το σημαντικό μάθημα 
δόθηκε στους μαθητές προς το όφελος των Χριστιανών που ζουν 
στις έσχατες ημέρες. Και αυτά τα τάλαντα δεν αντιπροσωπεύουν 
απλώς την ικανότητα να κηρύττουν και να διδάσκουν τον λόγο του 
Θεού. Η παραβολή ισχύει για τα πρόσκαιρα μέσα που ο Θεός έχει 
εμπιστευτεί στον λαό Του.» Έ. Χουάιτ, T.C., τ. 1, σ. 197. 

Διαβάστε Ματθ. 25/κε’ 20-23. Τι λέει ο Θεός σε αυτούς που διαχει-
ρίστηκαν πιστά τα χρήματά τους για να υποστηρίξουν το έργο Του; 
Τι σημαίνει η φράση «μπες μέσα στη χαρά τού κυρίου σου»;(εδ.23) 
…………………………………………………………………………….. 
Είναι πολύ φυσικό να πιστεύουμε ότι ο κάποιος άλλος έχει περισ-
σότερα από εμάς και επομένως είναι πιο υπεύθυνος απέναντι στον 
Θεό. Σε αυτή την παραβολή, ωστόσο, το άτομο με το ένα μόνο τά-
λαντο – τα λιγότερα χρήματα – αποδείχτηκε άπιστος και έχασε τη 
βασιλεία. Αντί να σκεφτόμαστε τις ευθύνες των άλλων, ας επικε-
ντρωθούμε στο πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα δικά μας 
τάλαντα για τη δόξα Του.  
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ΣΚΕΨΗ: Σε ποια θέση θα βρίσκεστε όταν ο Θεός έρθει για να «κά-
νει λογαριασμό» μαζί σας; 
 
Πέμπτη 23 Μαρτίου 

 

ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ ΣΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ 
Μετά τη μεταστροφή του, ο Παύλος εργάστηκε με ζήλο στο έργο 
του Χριστού. Λόγων της μόρφωσης και του οξυδερκούς μυαλού 
του, θα μπορούσε να είναι πολύ επιτυχημένος, από κοσμική άπο-
ψη. Όπως ο Μωυσής, ο απ. Παύλος επέλεξε να υποφέρει μαζί με 
τα πιστά παιδιά του Θεού, για χάρη του Χριστού. Υπέστη ξυλο-
δαρμούς, λιθοβολισμούς, φυλακή, ναυάγιο, πείνα, κρύο και πολλά 
άλλα, όπως καταγράφεται στην Β’ Κορ. 11/ια’ 24-33. Πώς μπόρεσε 
να τα υπομείνει όλα αυτά; 
Διαβάστε Ρωμ. 8/η’ 16-18. Πώς η γνώση ότι ήταν παιδί του Θεού, 
ήταν παράγοντας της πίστης του; 
……………………………….……………………………………………. 
……………………………….……………………………………………. 
Η αξία που έδινε ο απ. Παύλος στην ανταμοιβή των πιστών είναι 
αυτό που τον ενθάρρυνε να υποφέρει για τον Χριστό. Από τη φυ-
λακή, έγραψε: «Αδελφοί, εγώ δεν στοχάζομαι τον εαυτό μου ότι το 
έχω αποκτήσει. Αλλά, ένα πράγμα κάνω, λησμονώντας μεν όσα 
βρίσκονται πίσω, επεκτεινόμενος δε σε όσα βρίσκονται μπροστά, 
τρέχω προς τον σκοπό, για το βραβείο τής άνω κλήσης τού Θεού 
εν Χριστώ Ιησού» (Φιλιπ. 3/γ’ 13, 14).  
Διαβάστε Α’ Τιμ. 6/ς’ 6-12. Ποιο είναι το κρίσιμο μήνυμα αυτών των 
εδαφίων ειδικά για εμάς τους Χριστιανούς; 
……………………………….……………………………………………. 
……………………………….……………………………………………. 
Από Βιβλικής άποψης, ευημερία είναι να έχεις αυτό που χρειάζεσαι 
όταν το χρειάζεσαι. Δεν είναι η συσσώρευση αγαθών. Επίσης, ευ-
ημερία είναι η διεκδίκηση της υπόσχεσης του Θεού: «Ο δε Θεός 
μου θα εκπληρώσει κάθε ανάγκη σας, σύμφωνα με τον πλούτο 
του, με δόξα, διαμέσου τού Ιησού Χριστού» (Φιλίπ. 4/δ’ 19). Τέλος, 
ευημερία είναι να είμαστε ευγνώμονες στον Κύριο για όσα έχουμε 
και να Τον εμπιστευόμαστε στα πάντα. 
Ο Θεός δεν υπόσχεται στα παιδιά Του ότι θα είναι όλοι πλούσιοι σε 

αγαθά αυτού του κόσμου. Στην πραγματικότητα, λέει ότι όσοι ζουν 

μια ευσεβή ζωή, θα υποστούν διωγμούς. Αυτό που Εκείνος προ-

σφέρει είναι καλύτερο από κάθε κοσμικό πλούτο. Λέει: «Θα καλύ-

ψω τις ανάγκες σας, και όπου κι αν πάτε, θα είμαι μαζί σας». Στο 
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τέλος, θα δώσει στους πιστούς Του αληθινό πλούτο και αξιοπιστία 

και αιώνια ζωή. Τι καταπληκτική ανταμοιβή! 

Κατά το τέλος της ζωής του ο απ. Παύλος ήταν σε θέση να πει: 

«Επειδή, εγώ γίνομαι σπονδή, και ο καιρός της αναχώρησής μου 

έφτασε. Τον αγώνα τον καλό αγωνίστηκα, τον δρόμο τελείωσα, την 

πίστη διατήρησα· τώρα, πλέον, μου απομένει το στεφάνι τής δικαι-

οσύνης, το οποίο ο Κύριος θα μου αποδώσει κατά την ημέρα εκεί-

νη, ο Δίκαιος Κριτής· και όχι μονάχα σε μένα, αλλά και σε όλους 

όσους επιποθούν την επιφάνειά Του.» (Β’ Τιμ. 4/δ’ 6-8). Μακάρι 

όλοι μας, με την χάρη του Θεού, να μπορούμε να λέμε το ίδιο, και 

μάλιστα με την ίδια βεβαιότητα 

 

Παρασκευή 24 Μαρτίου                        Δύση ηλίου: 18:40’  
 

ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΗ: Εδώ βλέπουμε μια εικόνα της εκκλησια-
στικής οικογένειας – αυτών που είναι οικονομικά πιστοί διαχειρι-
στές του έργου του Θεού στη γη. 
 

Το όραμα της διαχείρισης για την Χριστιανική Εκκλησία 
 Αντβεντιστών της Εβδόμης Ημέρας παγκοσμίως 

 
 Κάποια στιγμή στο μέλλον – οι ποιμένες και οι ηγέτες των τοπι-
κών εκκλησιών έχουν επιτύχει να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον 
σωστής διαχείρισης στην εκκλησία. Έχουν διδάξει, έχουν εκπαι-
δεύσει, έχουν υποστηρίξει και ενθαρρύνει την εκκλησιαστική οικο-
γένεια στην Βιβλική οικονομική διαχείριση. 
 Οι άνθρωποι εφαρμόζουν τις Βιβλικές αρχές στη ζωή τους. Αυ-
ξάνουν τη γενναιοδωρία τους, αποταμιεύουν σε τακτική βάση για 
τα απρόβλεπτα και απομακρύνονται από τα δεσμά του καταναλω-
τικού χρέους.  
 Ο τρόπος ζωής τους χαρακτηρίζεται από μετριοπάθεια, πειθαρ-
χεία και αυτάρκεια. Το χρήμα έχει εξαλειφθεί ως αντίπαλος θεός 
και αναπτύσσουν τη σχέση τους με τον Δημιουργό Θεό. 
 Είναι Σάββατο πρωί και ο κόσμος φθάνει στην εκκλησία για τη 
λατρεία. Στη συμπεριφορά τους υπάρχει μια αίσθηση γαλήνης – 
δεν υπάρχει ανησυχία για οικονομικά θέματα, επικρατεί μια διάχυτη 
αίσθηση ικανοποίησης και ευγνωμοσύνης. 
 Οι συζυγικές συγκρούσεις για τα χρήματα έχουν εξαλειφθεί σε 
μεγάλο βαθμό. Μπαίνουν στην λατρεία με μια αίσθηση προσμονής 
και αναμονής της παρουσίας και του έργου του Θεού ανάμεσά μας. 
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 Οι διακονίες της εκκλησίας χρηματοδοτούνται πλήρως, και η 
κάθε τοπική εκκλησία έχει ισχυρή εξωστρέφεια. Εκτείνει την αγάπη 
του Χριστού με πολύ απτούς τρόπους σε όσους έχουν ανάγκη. 
 Διατέθηκαν κονδύλια για την παροχή εκκλησιαστικών εγκατα-
στάσεων που υποστηρίζουν θαυμάσια τη διακονία και που συντη-
ρούνται στην εντέλεια. 
 Το ερώτημα που τίθεται ενώπιων μας είναι: «Τι μας καλεί ο Θε-
ός να κάνουμε με τους πόρους που μας έχει εμπιστευτεί;» 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ:  
1.  Συζητήστε για το πώς πρέπει να κατανοήσουμε δύο πολύ σα-
φείς Βιβλικές διδασκαλίες: τη σωτηρία δια πίστεως και την αντα-
μοιβή σύμφωνα με τα έργα. Πώς εναρμονίζονται αυτές οι δύο έν-
νοιες; 
2.  Γιατί το να μάθουμε να είμαστε ευχαριστημένοι με αυτά που 
έχουμε τώρα δεν σημαίνει ότι δεν μπορούμε να προσπαθούμε για 
τη βελτίωση της οικονομικής μας κατάστασης; Γιατί αυτές οι ιδέες 
δεν είναι απαραίτητα αντίθετες; 
3.  Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μας περιμένει η αιωνιότητα. Ποιες 
επιλογές κάνουμε τώρα, ακόμη και μικρές, που θα βοηθήσουν να 
καθορίσουμε το πού θα περάσουμε αυτή την αιωνιότητα;  


