
 
 

Η Χαραυγή  
Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2020  
ΕΤΟΣ 86 ον Αριθμός έκδοσης 5  
 
PUBLISHED BY: 
 
Dawn Bible Students Association   
U.S.A 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Όλα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα. 
Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε 
άμεσα για τυχόν αλλαγή της 
διεύθυνσής σας. Εσωκλείεται ένα 
έντυπο συνδρομής του περιοδικού 
και παρακαλείστε να το 
αποστείλετε σε εμάς μαζί με τη νέα 
σας διεύθυνση.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRECIA: www.dawnbible.com                
 

 
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 
 
Η Άδεια του Κακού   
Μέρος Α’ από Β’                           2  
                            
 
 

Διεθνείς Βιβλικές Σπουδές 
 
Η σοφία δικαιώνεται                 18 
                                         
Η σύξηση σε σοφία                   21 
 
Η σοφία του Ιησού                24 
  
Η Σοφία θα ακολουθήσει τον 
Ιησού                                         26 
 
 
 
 
 
 
     
 

  
     The Dawn - Greek Edition 
 
        SEPT / OCT 2020 

 
                  Πρώτα εκτυπώνονται 1934 

 
                            Printed in USA 
 
 
 
 
 

 

      
.           Περιεχόμενα του  
           παρόντος τεύχους 

http://www.dawnbible.com/


 
2 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 
 

 

Η Άδεια του Κακού 
Μέρος Α’ από Β’ 

 
"Από δε του ξύλου της γνώσεως του καλού και του 

κακού δεν θέλεις φάγει απ' αυτού· διότι καθ' ην 
ημέραν φάγης απ' αυτού, θέλεις εξάπαντος αποθάνει."    

Γένεσις 2:17 
  

ΓΙΑΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ τόσο πολύ κακό, πόνος και 
αντιξοότητες, στον κόσμο; Αυτή η ερώτηση τίθεται σε 
περίοδο πολέμου όταν καταστρέφονται πόλεις, και οι 
νέοι, οι γέροι, τα βρέφη, οι δίκαιοι, οι κακοί, οι πιστοί 
και οι άπιστοι θανατώνονται εξαιτίας της απανθρωπίας 
του ανθρώπου στον άνθρωπο. Ζητείται από εκείνους 
που βιώνουν ή παρατηρούν πόνο σε κρεβάτια ασθένειας. 
Γιατί ένα αθώο παιδί αρρωσταίνει και πεθαίνει; Γιατί οι 
άδικοι φαίνονται συχνά να ευημερούν, ενώ οι ευγενείς 
και οι δίκαιοι άνθρωποι βιώνουν συχνά κακουχίες; 

 Υπάρχουν εκείνοι επίσης που σκοτώνονται, 
τραυματίζονται, ή υφίστανται την απώλεια των σπιτιών 
και περιουσιών, ως αποτέλεσμα φυσικών καταστροφών, 
όπως τυφώνων, θυέλλων, σεισμών, τσουνάμι, 
πλημμύρων και πυρκαγιών. Η παρούσα πανδημία του 
COVID-19 είναι ένα σκληρό παράδειγμα μιας 
καταστροφής που δεν έχει όρια και δεν φείδεται 
τμήματα της γήινης κοινωνίας. Ο φόβος, όχι μόνο για 
την ασθένεια, αλλά και για τις μακροπρόθεσμες 
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συνέπειες για την υγεία και την οικονομία, κατέλαβε 
ολόκληρο τον κόσμο και το μέλλον είναι, στην 
καλύτερη περίπτωση, ακόμα πολύ ασαφές. Εάν, όπως 
πιστεύουμε, υπάρχει ένας στοργικός Θεός που είναι το 
ανώτατο ον και δημιουργός ολόκληρου του σύμπαντος, 
δεν μπορεί να κάνει κάτι για αυτά τα πράγματα; Στην 
πραγματικότητα, γιατί επιτρέπει τέτοιες τρομερές 
τραγωδίες να συμβαίνουν καν; Δεν έχει κανένα οίκο ο 
Θεός; Ενοιάζεται καθόλου; Σίγουρα, εάν είναι Θεός 
αγάπης , όπως μαρτυρεί η Βίβλος, πρέπει να έχει κάποιο 
λόγο που να επιτρέπει το κακό, και εξίσου σημαντικό, 
ένα σχέδιο για την απόλυτη εξάλειψή του. 

 Το κακό και τα αρνητικά αποτελέσματά της 
δεν να περιορίζονται στην παρούσα γενιά ούτε στο 
πρόσφατο παρελθόν. Όσο πιο πίσω φτάνει η ιστορία, ο 
άνθρωπος υπέφερε και πέθαινε ως αποτέλεσμα λοιμών, 
πολέμων, καταστροφών, ασθενειών και νόσων. Όλοι σε 
κάθε γενιά υπέκυπταν στον μεγάλο εχθρό - τον θάνατο. 
Ο Αβέλ, ένας γιος του Αδάμ, είχε θεωρηθεί δίκαιος 
ενώπιον του Θεού, αλλά αυτός είναι ο πρώτος άνθρωπος 
του οποίου η δυστυχία και ο θάνατος έχουν καταγραφεί 
στην Αγία Γραφή, το θύμα δολοφονίας στο χέρι του 
δικού του αδελφού. Σήμερα, περισσότεροι από 150.000 
άνθρωποι πεθαίνουν παγκοσμίως κάθε 24 ώρες. Ενώ 
νοσοκομεία, γηροκομεία, ψυχιατρεία, και εγκαταστάσεις 
ξενώνων υπάρχουν για τη φροντίδα των πασχόντων και 
των θνησκόντων, ενώ, η πλειοψηφία της ανθρωπότητας 
υποφέρει από ασθένειες, νόσους και τέλος θάνατο στο 
σπίτι ή στη φροντίδα της οικογένειας και των φίλων. 
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Η ΙΩΒ ΑΝΑΖΗΤΕΙ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
Το ερώτημα ανάμεσα στους ανθρώπους που 

φοβούνται τον Θεό για το γιατί το ανώτατο ον του 
σύμπαντος επιτρέπει το κακό δεν είναι νέο. Ερωτάται 
συνέχεια ανά τους αιώνες. Πριν από χιλιάδες χρόνια, ο 
Ιώβ, ένας πιστός υπηρέτης του Θεού, ασχολήθηκε 
προσωπικά με την ανακάλυψη της έννοιας των δικών 
του δεινών. Η καταγραφή αυτού βρίσκεται στο βιβλίο 
της Βίβλου που φέρει το όνομά του. Η περιγραφή αυτού 
ευρίσκεται στο βίβλιο της Βίβλου που φέρει το όνομά 
του. Το πρώτο εδάφιο μας πληροφορεί ότι ο Ιώβ ήταν 
ένας δίκαιος άνθρωπος που φοβόταν τον Θεό και 
απέφευγε την αμαρτία. 

 Ο Ιώβ ήταν ένας ευημερούμενος άνθρωπος, 
ευλογημένος από τον Θεό σε υλικές γραμμές. Η 
περιγραφή των κτήνων του είχει ως εξής: «Eπτακισχίλια 
πρόβατα και τρισχίλιαι κάμηλοι και πεντακόσια ζεύγη 
βοών και πεντακόσιαι όνοι και πλήθος πολύ υπηρετών· 
και ήτο ο άνθρωπος εκείνος ο μεγαλήτερος πάντων των 
κατοίκων της Ανατολής».(Ιώβ 1: 3) Ο Ιώβ ευλογήθηκε 
επίσης με μια μεγάλη οικογένεια και ήθελε να 
ευλογηθούν και αυτοί από τον Κύριο. Ο Ιώβ 
προσευχόταν για την οικογένειά του και πρόσεφερε 
θυσίες, γιατί, όπως είπε, «Μήπως οι υιοί μου ημάρτησαν 
και εβλασφήμησαν τον Θεόν εν τη καρδία αυτών». 
(εδάφ. 4,5) Ο Ιώβ ένιωθε, προφανώς, ότι σε περίπτωση 
που οι γιοι του είχαν αμαρτήσει, οι προσευχές του για 
λογαριασμό τους θα εισακούοντο και θα απαντώντο 
ευνοϊκά. Όλη η ανθρώπινη λογική θα κατέληγε στο 
συμπέρασμα ότι ο Ιώβ άξιζε πλήρως τις συνεχιζόμενες 
ευλογίες της ζωής λόγω της ορθότητoς ή ευθύτητός του 
ενώπιον του Θεού. 
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 Ωστόσο, οι εμπειρίες διαφαίνοντο για τον 
Ιωβ για τις οποίες δεν ήταν πλήρως προετοιμασμένος. Ο 
Σατανάς, ο μεγάλος αντίπαλος του Θεού και των 
ανθρώπων, κατηγόρησε ότι αυτός ο υπηρέτης του 
Κυρίου ήταν πιστός στον Θεό μόνο επειδή η πίστη του 
ηγοράσθη από την αφθονία των καλών πραγμάτων με τα 
οποία ηυλογήθη. Σε απάντηση αυτής της κατηγορίας, ο 
Θεός επέτρεψε στον Σατανά να προκαλέσει 
καταστροφές στον Ιώβ για να δοκιμάσει την πιστότητά 
του. Ο Θεός δεν είχε καμία αμφιβολία για την έκβαση 
αυτής της δοκιμασίας, γιατί στη σοφία του ήξερε ότι 
οποιαδήποτε προσωρινή ταλαιπωρία που επέτρεψε να 
έρθει στη ζωή του Ιώβ θα αποδείξει, τελικά, μεγάλη 
ευλογία γι 'αυτόν. 

 Ο Ιώβ αντιμετώπισε μεγάλο πρόβλημα. Η 
περιγραφή αναφέρει: «13 Ημέραν δε τινά οι υιοί αυτού 
και αι θυγατέρες αυτού έτρωγον και έπινον οίνον εν τη 
οικία του αδελφού αυτών του πρωτοτόκου. 14 Και ήλθε 
μηνυτής προς τον Ιώβ και είπεν, Οι βόες ηροτρίαζον και 
αι όνοι έβοσκον πλησίον αυτών· 15 και επέπεσαν οι 
Σαβαίοι και ήρπασαν αυτά· και τους δούλους επάταξαν 
εν στόματι μαχαίρας· και εγώ μόνος διεσώθην διά να σοι 
απαγγείλω. 16 Ενώ ούτος έτι ελάλει, ήλθε και άλλος και 
είπε, Πυρ Θεού έπεσεν εξ ουρανού και έκαυσε τα 
πρόβατα και τους δούλους και κατέφαγεν αυτούς· και 
εγώ μόνος διεσώθην διά να σοι απαγγείλω. 17 Ενώ 
ούτος έτι ελάλει, ήλθε και άλλος και είπεν, Οι Χαλδαίοι 
έκαμον τρείς λόχους και εφώρμησαν εις τας καμήλους 
και ήρπασαν αυτάς· και τους δούλους επάταξαν εν 
στόματι μαχαίρας· και εγώ μόνος διεσώθην διά να σοι 
απαγγείλω. 18Ενώ ούτος έτι ελάλει, ήλθε και άλλος και 
είπεν, Οι υιοί σου και αι θυγατέρες σου έτρωγον και 



 
6 

έπινον οίνον εν τη οικία του αδελφού αυτών του 
πρωτοτόκου· 19και ιδού, ήλθε μέγας άνεμος εκ του 
πέραν της ερήμου και προσέβαλε τας τέσσαρας γωνίας 
του οίκου και έπεσεν επί τα παιδία, και απέθανον· και 
εγώ μόνος διεσώθην διά να σοι απαγγείλω.» - εδάφ. 13-
19 

  
ΑΚΟΜΑ ΠΙΣΤΟΣ Ο ΙΩΒ 

Η αντίδραση του Ιώβ σε αυτές τις τρομερές 
ειδήσεις ήταν: «21 Γυμνός εξήλθον εκ κοιλίας μητρός 
μου και γυμνός θέλω επιστρέψει εκεί· ο Κύριος έδωκε 
και ο Κύριος αφήρεσεν· είη το όνομα Κυρίου 
ευλογημένον. 22 Εν πάσι τούτοις δεν ημάρτησεν ο Ιώβ 
και δεν έδωκεν αφροσύνην εις τον Θεόν.» (εδάφ. 21,22) 
Τότε ο Θεός επέτρεψε να επέλθουν περαιτέρω 
προβλήματα στον Ιώβ. Η υγεία του αφαιρέθηκε. 
Χτυπήθηκε με «έλκος κακόν από του ίχνους των ποδών 
αυτού έως της κορυφής αυτού. Και έλαβεν εις εαυτόν 
όστρακον, διά να ξύηται με αυτό· και εκάθητο εν μέσω 
της σποδού». ( Ιώβ 2: 7,8) Στη συνέχεια, η σύζυγος του 
Ιώβ στράφηκε εναντίον του, και είπε, «Βλασφήμησον 
τον Θεόν και απόθανε». Σε αυτό ο Ιώβ απάντησε: 
«Ελάλησας ως λαλεί μία εκ των αφρόνων γυναικών· τα 
αγαθά μόνον θέλομεν δεχθή εκ του Θεού, και τα κακά 
δεν θέλομεν δεχθή;» - εδάφ. 9, 10 

 «Εν πάσι τούτοις δεν ημάρτησεν ο Ιώβ με τα 
χείλη αυτού», δεν απομακρύνθηκε από τον Θεό, όπως 
πάρα πολλοί έχουν κάνει ανά τους αιώνες. Η κύρια 
ανησυχία του ήταν να μάθει γιατί ο Θεός του επέτρεψε 
να υποφέρει με τέτοιες πικρές εμπειρίες, και σε όλο το 
βιβλίο του βρίσκουμε αποδεικτικά στοιχεία για την 
αναζήτηση αυτής της κατανόησης. Αφού ο Ιώβ 
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καταστράφηκε από ασθένεια, τρεις από τους φίλους του 
τον επισκέφτηκαν για τον υποτιθέμενο σκοπό να του 
δώσουν λίγη παρηγοριά. Αργότερα στο βιβλίο 
μαθαίνουμε ότι αυτοί οι τρεις δεν μίλησαν την αλήθεια 
για τον Θεό, υπονοώντας ότι οι απόψεις που εξέφρασαν 
στον Ιώβ ήταν λανθασμένες. — Ιώβ 42: 7 

 Υπάρχει κεφάλαιο μετά το κεφάλαιο της 
ανταλλαγής φιλοσοφιών από την πλευρά του Ιώβ και 
των τριών φίλων του. Ωστόσο, αυτό που ισοδυναμούσε 
ήταν ότι, σύμφωνα με τους φίλους του Ιώβ, υπέφερε 
επειδή διέπραξε κάποιες βαριές αμαρτίες τις οποίες 
έκρυβε από αυτούς και για τις οποίες δεν μετενόησε και 
ζήτησε συγχώρεση του Θεού. Ο Ιώβ κατάλαβε ότι δεν 
ήταν τέλειος, αλλά επίσης ήξερε ότι δεν παραβίασε 
σκόπιμα τους νόμους του Θεού, οπότε δεν μπορούσε να 
δεχτεί αυτήν την εξήγηση. 
  
ΓΙΑΤΙ ΠΡΟΟΔΕΥΟΥΝ ΟΙ ΚΑΚΙΑΝΘΡΩΠΟΙ; 

Ο Ιώβ ήξερε ότι, ενώ ως υπηρέτης του Θεού 
υπέφερε τώρα, ευημερούσαν συχνά οι κακοί άνθρωποι, 
και προφανώς διέφευγαν από τις καταστροφές που 
έρχονται σε τόσους πολλούς. Έτσι, απαντώντας στους 
φίλους του, είπε: «7 Διά τι οι ασεβείς ζώσι, γηράσκουσι, 
μάλιστα ακμάζουσιν εις πλούτη; 8 Το σπέρμα αυτών 
στερεούται έμπροσθεν αυτών μετ' αυτών, και τα έκγονα 
αυτών έμπροσθεν των οφθαλμών αυτών. 9 Αι οικίαι 
αυτών είναι ασφαλείς από φόβου· και ράβδος Θεού δεν 
είναι επ' αυτούς. 10 Ο βους αυτών συλλαμβάνει και δεν 
αποτυγχάνει· η δάμαλις αυτών τίκτει και δεν αποβάλλει. 
11 Απολύουσι τα τέκνα αυτών ως πρόβατα, και τα 
παιδία αυτών σκιρτώσι. 12 Λαμβάνουσι το τύμπανον 
και την κιθάραν και ευφραίνονται εις τον ήχον του 
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οργάνου. 13 Διάγουσι τας ημέρας αυτών εν αγαθοίς και 
εν μιά στιγμή καταβαίνουσιν εις τον άδην.» - Ιώβ 21: 7-
13 

Αν και ο Ιώβ γνώριζε ότι η εξήγηση που 
έδωσαν οι φίλοι του δεν ήταν η αληθινή, δεν κατάλαβε 
γιατί ο Θεός επέτρεπε να υποφέρει αυτός τόσο σοβαρά. 
Με έναν όμορφο, ποιητικό τρόπο περιγράφει την 
αναζήτησή του για κατανόηση περι Θεού υπό το πρίσμα 
των εμπειριών του, λέγοντας: «8 Ιδού, υπάγω εμπρός, 
αλλά δεν είναι· και οπίσω, αλλά δεν βλέπω αυτόν· 9 εις 
τα αριστερά, όταν εργάζηται, αλλά δεν δύναμαι να ίδω 
αυτόν. Κρύπτεται εις τα δεξιά, και δεν βλέπω αυτόν. 10 
Γνωρίζει όμως την οδόν μου· με εδοκίμασε· θέλω 
εξέλθει ως χρυσίον.» - Ιώβ 23: 8-10 

 Ο Ιώβ συνειδητοποίησε, με πίστη, ότι 
υπήρχε ένας θεϊκός σκοπός για τον οποίο δοκιμάστηκε 
τόσο σοβαρά, αλλά δεν είχε ακόμη ανακαλύψει αυτόν 
τον σκοπό. Ωστόσο, ήταν βέβαιος ότι αν διατηρούσε την 
ακεραιότητά του ενώπιον του Θεού, θα περνούσε 
επιτυχώς τη δοκιμασία και θα «ενεφανίζετο ως 
χρυσίον». Η γυναίκα του Ιώβ ήθελε αυτός να 
καταραστεί τον Θεό, αλλά ήξερε ότι αυτό θα ήταν 
ανόητο. Σε όλες τους αιώνες, υπήρχαν εκείνοι που 
εθεωρούντο πιστοί οι οποίοι, όταν υπέφεραν, 
διερωτώντο πού ήταν ο Θεός και τι έκαμνε για να 
προστατεύσει τα συμφέροντά τους. Πολλοί τέτοιοι 
έχουν ακόμη στραφεί εναντίον του Θεού, αλλά ο πιστός 
Ιώβ δεν το έκανε. 
  
Η ΑΠΑΝΤΗΣΙΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 

Ξεκινώντας με το κεφάλαιο 38, σε μεγάλο 
βαθμό σε μορφή ερώτησης, βρίσκουμε την απάντηση 
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του Θεού στην αναζήτηση του Ιώβ. Τα πολλά 
ερωτήματα είχαν σχεδιαστεί για να υπενθυμίσουν στον 
Ιώβ ότι κατάλαβε πραγματικά πολύ λίγα για τον Θεό, 
και λόγω της περιορισμένης γνώσης του σε κάθε τομέα 
όπου ο Κύριος εκδηλώνεται, δεν πρέπει να εκπλαγεί 
γιατί δεν κατάλαβε πλήρως γιατί επιτρεπόταν να 
υποφέρει. 

Αυτή είναι μια σημαντική άποψη που πρέπει 
να θυμόμαστε όταν ρωτάμε γιατί ο Θεός δεν κάνει κάτι 
για τον ανθρώπινο πόνο. Μπορεί λανθασμένα να 
υποθέσουμε ότι αν ο Θεός είχε την νοημοσύνη που 
διαθέτουμε εμείς σίγουρα θα έκαμνε κάτι. Ακόµα κι αν 
οδηγηθεί αυτό στα άκρα, εάν δεν βλέπουμε τι 
πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει για την ελάφρυνση αυτού 
του κακού και των αποτελεσμάτων του, μπορεί να 
τείνουμε να αμφισβητούμε ότι υπάρχει ένας Θεός. Στο 
βαθμό που μπορεί να βρεθούμε ένοχοι για αυτόν τον 
τύπο ελαττωματικής συλλογιστικής, καλόν θα ήταν να 
εξετάσουμε τις ερωτήσεις που έθεσε ο Θεός στον Ιώβ. 
Εμφανίζονται στα κεφάλαια 38-41. 

 Όλες οι ερωτήσεις του Θεού αφορούν τα 
θαύματα της δημιουργίας. Ο ίδιος ζητά εργασία, αν ήταν 
παρών όταν έβαλε τα θεμέλια της γης, και αν κατάλαβε 
τους νόμους με τους οποίους ελέγχονται οι παλίρροιες 
της θάλασσας. Τον ρωτάει για τα ένστικτα και τις 
συνήθειες των διαφόρων πουλιών και ζώων, ακόμη και 
για τα μεγάλα πλάσματα της θάλασσας. Στη συνέχεια, ο 
Ιώβ ερωτάται αν μπορεί να εξηγήσει τη σοφία και τη 
δύναμη που αντιπροσωπεύονται σε αυτά τα θαύματα της 
δημιουργίας. 

 Καθώς προχωρά η ῾ανάκριση᾽, ο Ιώβ 
διακόπτει και λέει: «4 Ιδού, εγώ είμαι ουτιδανός· τι 
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δύναμαι να αποκριθώ προς σε; θέλω βάλει την χείρα μου 
επί το στόμα μου· 5 άπαξ ελάλησα και δεν θέλω 
αποκριθή πλέον· μάλιστα, δίς· αλλά δεν θέλω 
επιπροσθέσει.» (Ιώβ 40: 4,5) Στην έκφραση του Ιώβ, 
«Ιδού, είμαι ουτιδανός», η έννοια της εβραϊκής λέξης 
που μεταφράζεται ως «κακός» είναι «γρήγορη, μικρή, 
αιχμηρή». Προφανώς, ο Ιώβ αναγνώριζε στον Θεό ότι 
μίλησε πολύ γρήγορα - ότι η άποψή του ήταν πολύ 
περιορισμένη και ότι εκφράστηκε πολύ έντονα. 
  
Ο ΙΩΒ ΜΑΘΑΙΝΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 

Ο Ιώβ άρχισε τώρα να καταλαβαίνει τη 
σωστή του θέση ενώπιον του Κυρίου. Δεν ήταν γι 'αυτόν 
να κρίνει τον Θεό σύμφωνα με τη δική του περιορισμένη 
ανθρώπινη κατανόηση, και έπειτα να πει τόσο ελεύθερα 
τις απόψεις του όταν πραγματικά γνώριζε πολύ λίγα για 
το θέμα. Αυτό είναι επίσης ένα καλό μάθημα για όλους 
μας. Είναι αλήθεια ότι ο κόσμος είναι γεμάτος με πολλές 
μορφές κακού. Ωστόσο, δεν είναι για μας να χάσουμε 
την πίστη μας στο Θεό εξαιτίας αυτού, ή ακόμα και να 
τον επικρίνουμε. Η σωστή μας στάση πρέπει να είναι 
μια της ταπεινοφροσύνης, και να αναζητούμε σοβαρά 
την απάντηση στα ερωτήματά μας από τη μόνη σωστή 
πηγή, που είναι ο Λόγος του Θεού, και όχι από τη δική 
μας περιορισμένη, και συχνά ελαττωματική, ανθρώπινη 
συλλογιστική. 

 Οι ερωτήσεις του Θεού συνεχίστηκαν, και 
τελικά ο Ιώβ μίλησε και πάλιν: «2 Εξεύρω ότι δύνασαι 
τα πάντα, και ουδείς στοχασμός σου δύναται να 
εμποδισθή. 3 Τις ούτος ο κρύπτων την βουλήν 
ασυνέτως; Εγώ λοιπόν προέφερα εκείνο, το οποίον δεν 
ενόουν. Πράγματα υπερθαύμαστα δι' εμέ, τα οποία δεν 
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εγνώριζον. 4 Άκουσον, δέομαι· και εγώ θέλω λαλήσει· 
θέλω σε ερωτήσει, και συ δίδαξόν με. 5 Ήκουον περί 
σου με την ακοήν του ωτίου, αλλά τώρα ο οφθαλμός 
μου σε βλέπει.» - Ιώβ 42: 2-5 

 Ο Ιωβ έμαθε τελικά το νόημα της σοβαρής 
δοκιμασίας του. Έμαθε ότι ο στοργικός της σκοπός ήταν 
να του δώσει μια σαφέστερη κατανόηση περι Θεού, για 
να τον υπηρετήσει πιο πιστά και με μεγαλύτερη 
εκτίμηση. Μιλάει για αυτή τη σαφέστερη κατανόηση ως 
«βλέποντα» τον Κύριο, αντί απλώς να έχει ακούσει για 
αυτόν. Δεδομένου ότι απέκτησε τόσο πλούτο 
κατανόησης, η σύντομη περίοδος ταλαιπωρίας του Ιώβ 
έμοιαζε να ήταν μια πολύτιμη εμπειρία. 

 Εκτός από την αποκατάσταση της υγείας του 
Ιώβ, διαβάζουμε ότι «12 Και ευλόγησεν ο Κύριος τα 
έσχατα του Ιώβ μάλλον παρά τα πρώτα· ώστε απέκτησε 
δεκατέσσαρας χιλιάδας προβάτων και εξακισχιλίας 
καμήλους και χίλια ζεύγη βοών και χιλίας όνους. 13 
Εγεννήθησαν έτι εις αυτόν επτά υιοί και τρείς 
θυγατέρες· 14 και εκάλεσε το όνομα της πρώτης Ιεμιμά· 
και το όνομα της δευτέρας Κεσιά· και το όνομα της 
τρίτης Κερέν-αππούχ· 15 και δεν ευρίσκοντο εφ' όλης 
της γης γυναίκες ώραίαι ως αι θυγατέρες του Ιώβ· και ο 
πατήρ αυτών έδωκεν εις αυτάς κληρονομίαν μεταξύ των 
αδελφών αυτών.» - Ιώβ 42: 12-15 
  
ΜΙΑ ΕΙΚΟΝΑ 

Ο σχεδιασμός του Θεού στη γενική άδεια του 
κακού καθ 'όλη τη διάρκεια των αιώνων ήταν, και 
εξακολουθεί να είναι σήμερα, ίδιος όπως στην 
περίπτωση του Ιώβ. Δημιούργησε τον Αδάμ έναν τέλειο 
άνθρωπο, με τη δική του εικόνα. Και το να ήσουν τότε 
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πεπλασμένος κατ’εικόναν και καθ’ ομοίωσιν του Θεού, 
υπονοούσε την ικανότητα λογικής. Ένα από τα 
ερωτήματα που ο Θεός έθεσε στον Ιώβ ήταν: «Τις έβαλε 
σοφίαν εντός του ανθρώπου; ή τις έδωκε σύνεσιν εις την 
καρδίαν αυτού;" ( Ιώβ 38:36) Ήταν ο Δημιουργός που 
είχε δώσει στον Αδάμ την ικανότητα, μέσω της 
διαδικασίας συλλογιστικής, να αποκτήσει γνώση και 
σοφία. Αυτό ήταν σε αντίθεση με αυτό που αποκαλούμε 
ένστικτο, το οποίο είχε δοθεί στα κατώτερα ζώα. 

 Ωστόσο, ο Θεός δεν εμφύτευσε 
θαυματουργικά γνώση στο μυαλό του Αδάμ με την 
πρόθεση ότι θα κυβερνιόταν βίαια από αυτήν τη γνώση. 
Ο Θεός δεν ήθελε την ανθρώπινη δημιουργία του να 
είναι σαν ρομπότ, τα οποία κινούνται μηχανικά και 
χωρίς καμία αίσθηση κατανόησης. Στον άνθρωπο 
δόθηκε η ικανότητα να μαθαίνει και η ελευθερία να 
κάνει επιλογές για τον εαυτό του με τη γνώση που 
απέκτησε. Αυτό που θα έκανε ο άνθρωπος με αυτήν τη 
γνώση ήταν τελικά να καθορίσει το αιώνιο πεπρωμένο 
του. 

Ο άνθρωπος αποκτά γνώση μέσω των πέντε 
αισθήσεών του. Μαθαίνει από την παρατήρηση, που 
είναι η άσκηση της αίσθησης της όρασης. Μαθαίνει από 
όσα ακούει - η αίσθηση της ακοής είναι το μέσο 
συλλογής πληροφοριών. Με την αίσθηση της αφής, ο 
άνθρωπος αισθάνεται τον πόνο και θορυβείται σχετικά 
με τους πιθανούς κινδύνους, όπως όταν έρχεται σε 
επαφή με βραστό νερό. Οι εμπειρίες τον διδάσκουν στη 
συνέχεια να μετριάζει το νερό που χρησιμοποιεί για 
εσωτερικούς και εξωτερικούς σκοπούς. Ο άνθρωπος 
μυρίζει το άρωμα ενός τριαντάφυλλου και χαίρεται με 
αυτό, αλλά απομακρύνεται από αηδία όταν οσφραίνεται 
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δυσάρεστες οσμές. Η οσμή λειτουργεί μαζί με τη γεύση 
προκειμένου να δώσουν την ικανότητα στον άνθρωπο 
για να εκτιμήσει την γεύση των υγιεινών τροφίμων και 
του μαθαίνει να αποφεύγει την κατανάλωση των 
δυσάρεστων πραγμάτων, ακόμα κι αν η αίσθηση της 
όρασής του θα μπορούσε σε πρώτη ματιά να υπονοούν 
ότι είναι όμορφα. 

 Έτσι, βλέπουμε ότι κατά την άσκηση των 
πέντε αισθήσεών του, ο άνθρωπος μαθαίνει από τις 
πληροφορίες που του κοινοποιούνται μέσω της 
παρατήρησης και των εμπειριών. Ισχυρίζεται από 
ορισμένους ότι ο άνθρωπος αποκτά επίσης γνώση μέσω 
της «διαίσθησης», αλλά αυτό δεν ισχύει απολύτως. Η 
λεγόμενη διαίσθηση του ανθρώπου βασίζεται σε ήδη 
διαθέσιμες πληροφορίες. Μόνο ο Θεός κατέχει την 
εγγενή ικανότητα να αποκτά και να αναπτύσσει γνώση 
εντελώς ανεξάρτητη από όλες τις εξωτερικές πηγές. 

 Για να είναι ο άνθρωπος πιστό παιδί του 
Θεού, είναι σημαντικό να λάβει γνώση για το κακό 
καθώς και το καλό, ώστε να είναι σε θέση να κάνει μια 
έξυπνη επιλογή μεταξύ των δύο. Ο Ιησούς είπε ότι ο 
Θεός θέλει όσους θέλουν να τον λατρεύουν να το 
κάνουν «εν πνεύματι και αληθεία». (Ιωάννης 4: 23,24) 
Ο Θεός δεν ζητά την τυφλή λατρεία, αλλά μια πιστότητα 
και εμπιστοσύνη σε αυτόν που βασίζεται στην 
κατανόηση και την εκτίμηση. Η επίτευξη αυτού σε 
σχέση με τον Αδάμ και τους απογόνους του είναι ένας 
από τους κύριους στόχους της άδειας του κακού στο 
μεγάλο σχέδιο του Θεού για την ανάρρωση της 
ανθρωπότητας από την αμαρτία και το θάνατο. 
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ΟΙ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ - Ο ΟΛΟ-ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΟΣ 
Το σωστό και το λάθος, ως αρχές, 

καθορίζονται από τον θεϊκό νόμο. Ο κόσμος σήμερα 
είναι γεμάτος πόλεμο, εγκλήματα, χάος και ταλαιπωρίες, 
επειδή οι νόμοι του Θεού - τα πρότυπα του σωστού και 
του λάθους - συχνά αγνοούνται και απορρίπτονται. Ενώ 
ο άνθρωπος ήταν προικισμένος με συνείδηση, η ίδια η 
συνείδηση δεν γνωρίζει τι είναι σωστό και λάθος, εκτός 
εάν διαθέτει αυτές τις πληροφορίες από μια έγκυρη 
πηγή. Πιστεύουμε ότι αυτή η πηγή βρίσκεται μόνο στον 
Λόγο του Θεού, τη Βίβλο. 

 Γνωρίζοντας ότι ο Αδάμ είχε την ικανότητα 
να κατανοεί γεγονότα που του εκοινοποιούντο, ο Θεός 
έβαλε μια δοκιμή υπακοής στον ανθρώπινο γιο του, 
καθορίζοντας τον νόμο που αφορούσε. Ο Δημιουργός 
παρείχε στους πρώτους γονείς μας ένα υπέροχο σπίτι 
«ανατολικά της Εδέμ», που διέθετε «κάθε δέντρο που 
είναι ευχάριστο για την όραση και καλό για φαγητό». 
(Γεν. 2: 8,9) Ήταν τα δέντρα της ζωής, και ένα άλλο που 
περιγράφεται ως «το δέντρο της γνώσης του καλού και 
του κακού». Ο Θεός διέταξε τον Αδάμ να μην τρώγει 
από αυτό το συγκεκριμένου δέντρο και του ενημέρωσε 
ότι η ποινή για ανυπακοή θα ήταν θάνατος: «διότι καθ' 
ην ημέραν φάγης απ' αυτού, θέλεις εξάπαντος 
αποθάνει.» (έναντι 17) Ως ο Δημιουργός του ανθρώπου, 
ο Θεός είχε το δικαίωμα να απαιτήσει υπακοή από την 
ανθρώπινη δημιουργία του και να τον καταδικάσει σε 
θάνατο, αν δεν υπάκουε. 

 Αυτή η απαίτηση υπακοής ήταν ένας θεϊκός 
νόμος, απλώς δηλωμένος και κατανοητός. Αφού ο Θεός 
ενημέρωσε τον Αδάμ ότι ο θάνατος θα είναι η ποινή για 
την μη τήρηση, μπορούμε να πούμε ότι, πληροφοριακά, 
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ήξερε το αποτέλεσμα της παράβασης. Είναι αλήθεια ότι 
ο Αδάμ δεν μπορούσε να κοιτάξει διαμέσου των αιώνων 
και να φανταστεί όλα τα δεινά και το θάνατο που θα 
προκληθούν από την ανθρώπινη αμαρτία και τον 
εγωισμό που είχαν την αρχή τους στην δική του 
ανυπακοή. Έξερε ωστόσο ότι η ανυπακοή του θα 
οδηγούσε στο θάνατό του. 

 Ωστόσο, αυτές οι πληροφορίες δεν ήταν 
επαρκείς για να αποτρέψουν τον Αδάμ από τη λάθος 
πορεία. Ο ίδιος δεν είχε κατανόηση καρδιάς για το τι 
είχε συμπεριληφθεί στην ανυπακοή του, γιατί η γνώση 
του ήταν βασισμένη, όχι σε εμπειρία, αλλά μόνο σε ό, τι 
του είπαν. Αναμφίβολα, ο Αδάμ αγαπούσε τον 
Δημιουργό του, αλλά ίσως ψευδώς αιτιολόγησε ότι αφού 
η Εύα παραβίασε ήδη τους νόμους του Θεού και θα 
πεθάνει, θα ήταν καλύτερα να πεθάνει μαζί της παρά να 
ζήσει χωρίς αυτήν. Έτσι, δεν έχοντας την πρόσθετη 
δύναμη που θα του έδινε η εμπειρία, ο Αδάμ παραβίασε 
τον θεϊκό νόμο και βυθίστηκε στο θάνατο. 
  
ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ 

Στο σχέδιο του Θεού, στο οποίο μπορούσε να 
προβλέψει την πτώση του ανθρώπου, ήταν η ανυπακοή 
της ελευθέρας βουλήσεως του Αδάμ που ήταν να 
οδηγήσει τελικά στην απόκτηση πληρέστερης γνώσεως 
του Θεού και των προτύπων του για το σωστό και το 
λάθος. Το δέντρο από το οποίο του απαγορευόταν να 
τρώγει ήταν «το δέντρο της γνώσεως του καλού και του 
κακού». Ακολούθησε ότι αφού έφαγε από αυτό το 
δέντρο θα κερδίσει τη γνώση που υπονοείται από το 
όνομά του, παρόλο που στη πορεία θα υποφέρει 
αναπόφευκτα και θα πεθάνει τελικά. 
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 Αφού τόσο ο Αδάμ όσο και η Εύα έφαφαν το 
απαγορευμένο φρούτο, ο Θεός είπε γι 'αυτούς, «Ιδού, 
έγεινεν ο Αδάμ ως εις εξ ημών, εις το γινώσκειν το 
καλόν και το κακόν». (Γεν. 3:22) Αυτό δεν σημαίνει ότι 
ο απαγορευμένος καρπός είχε κάποια μαγική επίδραση 
στους πρώτους γονείς μας, επιτρέποντάς τους 
ταυτόχρονα να έχουν πλήρη γνώση του καλού και του 
κακού. Διαβάζουμε ότι αμέσως μετά την ανυπακοή 
τους, ντράπηκαν για την γύμνια τους, αλλά αυτό 
αναμφίβολα οφείλετο εν μέρει στην αίσθηση της ενοχής 
που ένιωθαν αμέσως ότι παραβίασαν την εντολή του 
Δημιουργού τους. 

 Πιστεύουμε ότι η δήλωση του Θεού 
σημαίνει, μάλλον, ότι λόγω της ανυπακοής ο άνθρωπος 
τώρα προοριζόταν να γνωρίζει τόσο το καλό όσο και το 
κακό, και ότι έπρεπε να αποκτήσει αυτή τη γνώση μέσω 
της εμπειρίας. Έτσι, άρχισε αμέσως η εκπαίδευση των 
πρώτων γονέων μας. Εκδιώχθηκαν από το σπίτι τους 
στον Κήπο σε ένα σκληρό περιβάλλον. Έπρεπε να 
μαστίζονται με όλα τα είδη των δυσμενών στοιχείων, 
που λέγονται ως «αγκάθια» και «γαϊδουράγκαθα», τα 
οποία θα τους έφερνε το «καταραμένο» έδαφος και κατά 
των οποίων θα έπρεπε να αγωνιστούν μέχρι που, στο 
θάνατο, θα επέστρεφαν στη γη από την οποία προήλθαν. 
— εδάφ. 17-19 

 Στο τεύχος του περιοδικού “The Dawn” του 
επόμενου μήνα, θα εξετάσουμε το μεγάλο και ένδοξο 
αποτέλεσμα της εμπειρίας του ανθρώπου με την 
αμαρτία, τα βάσανα και τον θάνατο. Σε αυτό το 
αποτέλεσμα, θα δούμε ότι η τρέχουσα εμπειρία της 
ανθρωπότητας με το κακό θα διδάξει ένα αιώνιο μάθημα 
που δεν θα χρειαστεί ποτέ να επαναληφθεί σε όλούς 
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τους ατελείωτους αιώνες της αιωνιότητος. Στον 
άνθρωπο θα δοθεί η ευκαιρία να αποκατασταθεί στην 
τελειότητα του νου, του σώματος και του χαρακτήρα, 
για να ζήσει σε μια τελειοποιημένη γη - όχι πλέον 
καταραμένη - για πάντα. 
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Διεθνείς Βιβλικές Σπουδές  
Μάθημα Πρώτο   
 

Η σοφία δικαιώνεται 
 

Εδάφια κλειδιά: «Ήλθεν ο Υιός του ανθρώπου τρώγων 
και πίνων, και λέγουσιν· Ιδού, άνθρωπος φάγος και 
οινοπότης, φίλος τελωνών και αμαρτωλών. Και 
εδικαιώθη η σοφία από των τέκνων αυτής.» - 
Ματθαίος 11:19 
 
Επιλεγμένα εδάφια: Ματθαίος 11 : 7-19 
 
Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, ο τελευταίος των προφητών 
που προηγήθηκαν του Χριστού, ήταν ένας από τους 
εκλεκτούς υπηρέτες. Το μήνυμά ήταν 
«Μετανοείτε,…γιατί η Βασιλεία των Ουρανών 
πλησιάζει». (Ματθαίος 3: 1-12) Ο Ιωάννης διακήρυξε 
επίσης ότι ο Ιησούς ήταν «το Αμνός του Θεού που θα 
αφαιρέσει την αμαρτία του κόσμου!» (ο αίρων την 
αμαρτίαν του κόσμου) (Κατά Ιωάννην 1:29) Ωστόσο, 
όταν τον είχαν βάλει στη φυλακή, ο Ιωάννης ο 
Βαπτιστής έστειλε μερικούς από τους μαθητές του να 
ρωτήσουν τον Ιησού: «Είσαι ο Ερχόμενος, ή πρέπει να 
περιμένουμε άλλον;» - Ματ. 11: 2,3 

Απάντησε ο Ιησούς και είπε: «Υπάγετε και 
απαγγείλατε προς τον Ιωάννην όσα ακούετε και 
βλέπετε· τυφλοί αναβλέπουσι και χωλοί περιπατούσι, 
λεπροί καθαρίζονται και κωφοί ακούουσι, νεκροί 
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εγείρονται και πτωχοί ευαγγελίζοντα.ι» (εδάφ. 4,5) 
Μόλις έλαβε αυτή την απάντηση, ο Ιωάννης πρέπει να 
χάρηκε, έχοντας διαβεβαιωθεί πλήρως ότι ο Ιησούς ήταν 
πράγματι ο υπεσχέμενος Μεσσίας. 

Τότε ο Ιησούς ρώτησε το πλήθος σχετικά με 
τον Ιωάννη: «7 Ενώ δε ούτοι ανεχώρουν, ήρχισεν ο 
Ιησούς να λέγη προς τους όχλους περί του Ιωάννου· Τι 
εξήλθετε εις την έρημον να ίδητε; κάλαμον υπό ανέμου 
σαλευόμενον; 8 Αλλά τι εξήλθετε να ίδητε; άνθρωπον 
ενδεδυμένον μαλακά ιμάτια; ιδού, οι τα μαλακά 
φορούντες εν τοις οίκοις των βασιλέων ευρίσκονται. 9 
Αλλά τι εξήλθετε να ίδητε; προφήτην; ναι, σας λέγω, και 
περισσότερον προφήτου. 10 Διότι ούτος είναι, περί του 
οποίου είναι γεγραμμένον· Ιδού, εγώ αποστέλλω τον 
άγγελόν μου προ προσώπου σου, όστις θέλει 
κατασκευάσει την οδόν σου έμπροσθέν σου." — εδάφ. 
7- 10 

Ο Ιησούς στη συνέχεια δήλωσε σχετικά με 
τον Ιωάννη, «Αν θέλητε να δεχθήτε τούτο, αυτός είναι ο 
Ηλίας, όστις έμελλε να έλθη». (εδάφ. 14) Ο Ιωάννης 
έκανε ένα έργο που εκπλήρωσε τις προφητίες 
δηλώνοντας ότι ένας, όπως ο Ηλίας, πρέπει πρώτα να 
έρθει και να κάνει έαν αναμορφωτικό έργο πριν έρθει ο 
Μεσσίας και ξεκινήσει τη διακονία του. (Μαλ 3: 1• Ησ 
40:3• Ιωάννης 1:19-27) Ενώ πολλοί αποδέχτηκαν το 
μήνυμα του Ιωάννη, οι περισσότεροι δεν πιστεύουν ότι ο 
Ιησούς ήταν ο Μεσσίας, παρά το γεγονός ότι είχε 
αποδειχθεί από πολλά θαυμάσια έργα. Οι περισσότεροι 
ήταν «σαν παιδιά που κάθονται στα ανοιχτά μέρη» και 
δεν ενδιαφέρονταν για το τι συνέβαινε γύρω τους. - 
Ματθ. 11:16 
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Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ζούσα μια απλή ζωή, 
αλλά κάποιοι ισχυρίζονταν ψευδώς «Αυτός έχει 
δαίμονα». Ο Ιησούς έζησε κάπως λιγότερο παραδόξως, 
τρώγωντας και πίνοντας και ντυμένος σαν τους άλλους 
ανθρώπους, αλλά για αυτόν κάποιοι κατηγόρησαν 
ψευδώς «Ιδού, άνθρωπος φάγος και οινοπότης, φίλος 
τελωνών και αμαρτωλών!» Στη συνέχεια, Ιησούς 
προσέθεσε: «Και εδικαιώθη η σοφία από των τέκνων 
αυτής.» Η σοφία του Θεού έστειλε τόσο τον Ιωάννη τον 
Βαπτιστή όσο και τον Ιησού Χριστό για συγκεκριμένους 
και διαφορετικούς σκοπούς, οι οποίοι τελικά θα 
δικαιωθούν, ή θα αποδειχθούν σωστοί, με την 
εκπλήρωση των σχεδίων και των σκοπών του Θεού. - 
εδάφ. 18,19 

Είναι μεγάλη ευλογία και προνόμιο να 
βρούμε θεϊκή σοφία. (Ιώβ 28: 12-28• Παρ. 3:13-18) 
Τέτοια σοφία έχει την εξήγησή της μέσω παραδείγματος 
στον μονογενή Υιό Του Θεού, «τον άνθρωπο Ιησού 
Χριστό», «το φως το αληθινό». Η σοφία του Θεού 
εκπροσωπείται σε όλη την Αγία Γραφή. Ωστόσο, για 
τους περισσότερους, είναι αόρατη και άγνωστη. «Ο 
Θεός αυτού του κόσμου έχει τυφλώσει το μυαλό αυτών 
που δεν πιστεύουν.» Δόξα τω Θεώ, ο Θεός υπόσχεται 
ότι, σε εύθετο χρόνο, όλα τα μάτια τα τυφλά θα 
ανοίξουν, και στη συνέχεια το αληθινό φως, η αληθινή 
σοφία από ψηλά, θα φωτίσει όλους! - Α’ Τιμ. 2: 5,6• Β’ 
Cor, 4: 4• Ισ. 35• Ιωάννης 1:9 
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Μάθημα Δύο   

Η σύξηση σε σοφία 
 
Εδάφιο κλειδί:  «Και ο Ιησούς προέκοπτεν εις σοφίαν 
και ηλικίαν και χάριν παρά Θεώ και ανθρώποις.» - 
Λούκας 2:52 
 
Επιλεγμένα εδάφια: Λουκάς 2: 39-52 
 
Από τη γέννηση μέχρι την ηλικία των δώδεκα ετών, ο 
Ιησούς «ηύξανε και εδυναμούτο κατά το πνεύμα 
πληρούμενον σοφίας, και χάρις Θεού ήτο επ' αυτό». 
(Λουκάς 2:40) Η «σοφία» που είχε γεμίσει χωρίς 
αμφιβολία περιελάμβανε την ακρόαση στη συναγωγή 
κάθε εβδομάδα την ανάγνωση του Νόμου που έδωσε ο 
Θεός στους Ισραηλίτες και τα λόγια των αγίων 
προφητών. Έχοντας ένα τέλειο μυαλό, ο Ιησούς θα 
μπορούσε να θυμάται λεπτομερώς όλα όσα 
ανεγνώσθησαν και τα φύλαξε στην καρδιά του. Έτσι, η 
«χάρη» ή η εύνοια του Θεού ήταν πάνω του. 

Ο Λουκάς γράφει ότι οι γονείς του Ιησού 
πήγαιναν «κατ’ έτος εις Ιερουσαλήμ εν τη εορτή του 
πάσχα», μια ετήσια ανάμνηση της απελευθέρωσης των 
Ισραηλιτών από την Αίγυπτο. (εδάφ. 41) Η σφαγή του 
αρνιού του Πάσχα ήταν ένας τύπος, ή ακριβές πρότυπο, 
του πολύ μεγαλύτερου «Αρνιού του Θεού, που αφαιρεί 
την αμαρτία του κόσμου». (Εξ. 12: 1-11· Ιωάννης 1:29) 
Όπως έγραψε αργότερα ο Παύλος, «Διότι το πάσχα 
ημών εθυσιάσθη υπέρ ημών, ο Χριστός». - Α’ Κορ. 5: 7 
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Η γιορτή του Πάσχα που αναφέρεται στο 
μάθημα αυτής της εβδομάδας ήταν ιδιαίτερα 
αξιοσημείωτη λόγω της συμπεριφοράς του Ιησού σε 
αυτήν την περίσταση. Το εβραϊκό έθιμο ήταν ότι όταν 
ένα αγόρι έφτανε τα δώδεκα χρόνια, μπορούσε να 
αφοσιωθεί στον Μωσαϊκό Νόμο, μετά το οποίο τότε 
θεωρείτο «γιος» του Νόμου. 

Ο Ιησούς αναγνώρισε τον εαυτό του ότι δεν 
ήταν γιος του Ιωσήφ, αλλά ως ο μοναδικός γιος του 
Θεού. Ήξερε ότι είχε έρθει στον κόσμο σε μια ειδική 
αποστολή. Ως εκ τούτου, ήταν ένα προκαταρκτικό βήμα 
από την πλευρά του Ιησού για να αποκτήσει σοφία 
σεβόμενος το έργο που έπρεπε να κάνει, όπως 
περιγράφεται στο Νόμο και τις μαρτυρίες των αγίων 
προφητών του Θεού. Φτάνοντας στην ηλικία των 
δώδεκα ετών, ο Ιησούς αναρωτήθηκε ίσως αν αυτό το 
έθιμο, του να γίνει κανείς γιος του Νόμου, υπονοούσε 
ότι θα έπρεπε να αρχίσει να υπηρετεί τον Θεό με κάποια 
ιδιότητα σε αυτήν την ηλικία. 

Μετά το Πάσχα, οι γονείς του έκαναν ένα 
ολοήμερο ταξίδι προς το σπίτι πριν παρατηρήσουν ότι ο 
Ιησούς δεν ήταν μαζί τους. Επέστρεψαν στην 
Ιερουσαλήμ και τον έψαξαν αρκετές ημέρες. 
Βρίσκοντάς τον στο ναό, ρώτησαν γιατί έμεινε στην 
Ιερουσαλήμ. «Διά τι με εζητείτε; δεν ηξεύρετε ότι 
πρέπει να ήμαι εις τα του Πατρός μου;» (Λουκάς 2: 42-
49) Δεν μας λένε ποιες ερωτήσεις έθεσε ο Ιησούς στο 
ναό.  Μέρος της έρευνάς του μπορεί να ήταν να 
γνωρίσει σε ποια ηλικία έπρεπε ο Μεσσίας να ξεκινήσει 
το έργο του και αν το έθιμο, του να θεωρείται ένα αγόρι 
γιος του Νόμου στα δώδεκα χρονών, βασιζόταν σε 
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οτιδήποτε ορίζεται στον Νόμο, ή αν ήταν απλώς μια 
ανθρώπινη παράδοση. 

Προφανώς, ο Ιησούς βρήκε τις απαντήσεις 
για τις ερωτήσεις του, καθορίζοντας ότι σύμφωνα με τον 
Λόγο του Θεού, δεν θα έπρεπε να ξεκινήσει τη διακονία 
του ή το δημόσιο έργο του μέχρι να φτάσει στην ηλικία 
των τριάντα ετών. (Γεν. 41:46· Αριθ. 4: 3,46,47) 
Επέστρεψε λοιπόν με τους γονείς του στη Ναζαρέτ και 
«ήταν πάντα υπάκουος σε αυτούς». - Λουκάς 2:51 

Η σοφία του Θεού περιόρισε το ιστορικό των 
παιδικών χρόνων και της νεότητος του Ιησού. Το αγόρι 
Ιησούς δεν πρέπει να είναι το επίκεντρο μας, παρόλο 
που ο ζήλος του για τον Θεό και η υποταγή στους γονείς 
του αξίζει θαυμασμό. Στην ηλικία των τριάντα, ο Ιησούς 
αφιερώθη πλήρως στον Θεό, και αυτό συμβολιζόταν 
εξωτερικά με το βάπτισμα και με το νερό. «Κατέβη το 
Πνεύμα το Άγιον εν σωματική μορφή ως περιστερά επ' 
αυτόν, και έγεινε φωνή εκ του ουρανού, λέγουσα· Συ 
είσαι ο Υιός μου ο αγαπητός, εις σε ευηρεστήθην.» - 
Λουκάς 3: 21-23 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
24 

 Μάθημα Τρία     

Η σοφία του Ιησού 
 

Εδάφιο κλειδί: «Και ότε ήλθε το σάββατον, ήρχισε να 
διδάσκη εν τη συναγωγή· και πολλοί ακούοντες 
εξεπλήττοντο και έλεγον· Πόθεν εις τούτον ταύτα; και 
τις η σοφία η δοθείσα εις αυτόν…;»  - Μάρκος 6: 2 
 
Επιλεγμένα εδάφια: Μάρκος 6: 1-6 

Όταν ο Ιησούς έφτασε την ηλικία των τριάντα, 
αφιέρωσε τη ζωή του στον Ουράνιο Πατέρα και στη 
συνέχεια το συμβόλισε αυτό με το να τον βαφτίσει ο 
Ιωάννης ο Βαπτιστής στον Ιορδάνη Ποταμό. Τότε 
γεννήθηκε με το Άγιο Πνεύμα του Θεού. Μετά από 
αυτό, ο Ιησούς πήγε στην έρημο για σαράντα ημέρες και 
τον «επείραζε» ο Σατανάς. Στη συνέχεια, πήγε στην 
περιοχή της Γαλιλαίας, διακηρύσσοντας «το ευαγγέλιο 
της βασιλείας του Θεού» σε διάφορες πόλεις και μέρη. - 
Μάρκος 1: 9-15 

Λίγο αργότερα, ο Ιησούς «ήρθε στη γενέτειρά 
Του», όπου μεγάλωσε, συνοδευόμενος από τους μαθητές 
του. «Το Σάββατο συνέχισε να διδάσκει στη συναγωγή.» 
Οι Γραφές της Παλαιάς Διαθήκης συχνά 
αναγιγνώσκονταν και συζητώντο στη συναγωγή. Ήταν 
μια μέθοδος ομαδικής μελέτης που θεωρείται ότι είναι 
κατάλληλη και ωφέλιμη ακόμη και σήμερα. - Μάρκος 6: 
1,2• Λουκάς 4:16 
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Στον Ιησού δόθηκε το βιβλίο του Ησαΐα και 
διάβασε από το μέρος όπου ήτο γεγραμμένον: «Πνεύμα 
Κυρίου είναι επ' εμέ, διά τούτο με έχρισε· με απέστειλε 
διά να ευαγγελίζωμαι προς τους πτωχούς, διά να 
ιατρεύσω τους συτετριμμένους την καρδίαν, να κηρύξω 
προς τους αιχμαλώτους ελευθερίαν και προς τους 
τυφλούς ανάβλεψιν, να αποστείλω τους 
συντεθλασμένους εν ελευθερία.» Ο Ιησούς ετύλιξε το 
βιβλίο, το επέστρεψε, κάθισε κάτω και είπε: «Σήμερον 
επληρώθη η γραφή αύτη εις τα ώτα υμών.» (Λουκάς 4: 
17-21· Ησ. 61:1,2) Όπως σημειώνεται στο εδάφιο-κλειδί 
μας, πολλοί έμειναν έκπληκτοι και αναρωτήθηκαν πώς 
απέκτησε τέτοια σοφία. 

Η σοφία και η κατανόηση που είχε ο Ιησούς 
προερχόταν από το Άγιο Πνεύμα του Θεού, το οποίο 
έλαβε χωρίς «περιορισμούς», αφού αφοσιώθηκε πλήρως 
στον Θεό. (Ιωάννης 3:34) Όπως είχε γράψει ο προφήτης 
Ησαΐας αιώνες νωρίτερα, «Και θέλει εξέλθει ράβδος εκ 
του κορμού του Ιεσσαί, και κλάδος θέλει αναβή εκ των 
ριζών αυτού· και το πνεύμα του Κυρίου θέλει αναπαυθή 
επ' αυτόν, πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα βουλής 
και δυνάμεως, πνεύμα γνώσεως και φόβου του Κυρίου». 
- Ησ. 11: 1,2 

Η προφητεία του Ησαΐα εξηγεί ότι η «σοφία» 
και η «κατανόηση» που του δόθηκε στον Ιησού 
«οξύνουν εις τον φόβον του Κυρίου», και «δεν θέλει 
κρίνει κατά την θεωρίαν των οφθαλμών αυτού ουδέ 
θέλει ελέγχει κατά την ακρόασιν των ωτίων αυτού• αλλ' 
εν δικαιοσύνη θέλει κρίνει τους πτωχούς, και εν 
ευθύτητι θέλει υπερασπίζεσθαι τους ταπεινούς της γής». 
- εδάφ. 3,4 
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Καθ 'όλη την ανθρώπινη ιστορία, η 
ανθρωπότητα έχει συνηθίσει στη κακο-διακυβέρνηση. 
Επομένως, ήταν απαραίτητο η προφητεία του Ησαΐα 
σχετικά με τον Μεσσία να διαβεβαιώσει ότι η νέα του 
κυβέρνηση, η οποία σύντομα θα κυβερνήσει ολόκληρη 
τη γη, θα έχει τόσο καλά κίνητρα, όσο και ανώτερη 
σοφία και κρίση. Οι φτωχοί, οι αβοήθητοι και οι 
περιφρονημένοι κατά τη διάρκεια του παρόντος, στη 
μεσσιανική βασιλεία θα ανακαλύψουν στο μέλλον ότι ο 
νέος ηγέτης τους είναι φίλος. Κατά συνέπεια, δεν θα 
υπάρχει ούτε πλούσιος ούτε φτωχός, αλλά όλοι θα 
φθάσουν σε ένα κοινό επίπεδο. - Ησ. 65: 21,22• Μιχ. 4: 
4,5 

Εκείνη την εποχή, οι πράοι που αγαπούν τη 
δικαιοσύνη δεν θα καταπιεστούν πλέον, αλλά θα είναι 
υπερυψωθούν και ευλογηθούν. Ο βασιλιάς τους, ο 
Χριστός Ιησούς, θα είναι πιστός, επιμελής υπηρέτης του 
Θεού, και «η γη θα είναι γεμάτη από τη γνώση του 
Κυρίου, καθώς τα ύδαγε καλύπτουν τη θάλασσα.» - Ησ. 
11: 4,5,9 
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Μάθημα Τέσσερα     

Η Σοφία θα 
ακολουθήσει τον Ιησού 

 
Εδάφιο κλειδί: «Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς· Εγώ είμαι 
η οδός και η αλήθεια και η ζωή· ουδείς έρχεται προς 
τον Πατέρα, ειμή δι' εμού.»  - Ιωάννης 14: 6 

Επιλεγμένο εδάφιο:  Ιωάννης 14: 5-14 

Το βράδυ πριν από το θάνατό του, ενώ ήταν ακόμα στο 
ανώγειον, ο Ιησούς έδωσε το ακόλουθο μάθημα: «Εν τη 
οικία του Πατρός μου είναι πολλά οικήματα…και αφού 
υπάγω και σας ετοιμάσω τόπον, πάλιν έρχομαι και θέλω 
σας παραλάβει προς εμαυτόν, διά να είσθε και σεις, 
όπου είμαι εγώ.» - Ιωάννης 14: 1-4 

Το «σπίτι» του Ουράνιου Πατέρα μας είναι 
το σύμπαν και, μιλώντας μεταφορικά, ο παράδεισος 
είναι ο «θρόνος» του και η γη είναι το «υποπόδιόν» του. 
(Ησαΐας 66: 1· Πράξεις 7: 48,49) Στο «σπίτι» του Θεού 
υπάρχουν πολλά διαφορετικά «μέρη ανάπαυσης» 
(οικήματα). Ένα τέτοιο μέρος είναι ο παράδεισος, όπου 
κατοικούν οι άγγελοι. ‘Ενα άλλο είναι η γη, όπου 
κατοικεί τώρα η ανθρωπότητα, καθώς και στη 
μελλοντική βασιλεία του Χριστού. Όσοι δέχονται το 
ουράνιο κάλεσμα κατά τη διάρκεια του παρόντος και 
είναι πιστοί μέχρι θανάτου, θα γίνουν μέρος του «μικρού 
κοπαδιού» στον ουρανό κατά την ανάστασή τους. — 
Εβρ. 3: 1; Λουκάς 12:32; Α’ Πετ. 1: 3,4 
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Ο Ιησούς είπε ότι «πρόκειται να ετοιμάσει 
έναν τόπον» για αυτούς τους καλούμενους. Πρώτον, 
έδωσε πρόθυμα τη ζωή του για την ανθρώπινη φυλή ως 
«αντίλυτρον υπέρ πάντων, μαρτυρίαν γενομένην εν 
ώρισμένοις καιροίς». (Α΄ Τιμ 2: 5,6) Ο Θεός στη 
συνέχεια ανέστησε τον Ιησού εκ του θανάτου ως 
πνευματικόν ον, και τον κάθισε «εκ δεξιών αυτού εν τοις 
επουρανίοις, υπεράνω πάσης αρχής και εξουσίας και 
δυνάμεως και κυριότητος και παντός ονόματος 
ονομαζομένου ου μόνον εν τω αιώνι τούτω, αλλά και εν 
τω μέλλοντι». - Εφ. 1: 20-23 

Ο Ιησούς είπε στους μαθητές του ότι θα 
«επιστρέψει» για να τους πάει στον τόπον που 
προετοίμασε και είπε, «όλοι γνωρίζετε τον δρόμο». 
Χωρίς να καταλαβαίνει τι εννοούσε ο Ιησούς, ο Θωμάς 
ρώτησε τον Δάσκαλο: «Δεν ξέρουμε πού πηγαίνεις. Με 
ποια έννοια ξέρουμε τον τρόπο;» Με τα λόγια του 
εδαφιού-κλειδί μας, ο Ιησούς απάντησε ότι ήταν η οδός, 
η αλήθεια και η ζωή, και ότι κανείς δεν μπορεί να έρθει 
στον Θεό, τον Ουράνιο Πατέρα, εκτός δια αυτού. 

Για περισσότερα από τρία χρόνια ο Ιησούς 
τους έκανε να εξοικειωθούν με τον χαρακτήρα του 
Πατέρα του. Ως εκ τούτου, έπρεπε να αισθάνονται ότι 
γνώριζαν τον Ουράνιο Πατέρα και ότι μπορούσαν να 
εκτιμήσουν έναν τόπο κατοικίας της δικαιοσύνης. Οι 
εμπειρίες τους με τον Ιησού, μαζί με τις οδηγίες, την 
καθοδήγηση και το παράδειγμά του, τους έκαναν 
εξοικειωμένους με την «οδό» προς τον Θεό, αν και δεν 
είχαν αναγνωρίσει πλήρως αυτά τα πράγματα έως ότου 
το Άγιο Πνεύμα ήλθε επ’ αυτούς κάτα την ημέρα της 
Πεντηκοστής. 
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Υπάρχει μόνο ένας «τρόπος» να συμφιλιωθεί 
κανείς με τον Επουράνιο Πατέρα μας και να μπει στον 
«τόπο ανάπαυσής» του. Είναι μέσω της αποδοχής με 
πίστη της θυσίας του μοναδικού γιου του ως 
«αντιλύτρου υπερ πάντων». Επιπλέον, κατά τη διάρκεια 
της παρούσας εποχής, όσοι αφιερώνουν τα πάντα στον 
Θεό «δικαιωθέντες λοιπόν εκ πίστεως, έχομεν ειρήνην 
προς τον Θεόν διά του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διά 
του οποίου ελάβομεν και την είσοδον διά της πίστεως 
εις την χάριν ταύτην, εις την οποίαν ιστάμεθα και 
καυχώμεθα εις την ελπίδα της δόξης του Θεού.». - Ρωμ. 
5: 1,2  

Αυτά είναι μόνο τα πρώτα βήματα στην 
αφιερωμένη ζωή μας. Πρέπει επίσης να εφαρμόσουμε 
προσωπικά την «αλήθεια», τα λόγια και τις οδηγίες του 
Ιησού καθώς και ολόκληρου του Λόγου του Θεού, στην 
καθημερινή μας ζωή, προκειμένου να έρθουμε σε 
στενότερη αρμονία με το πνεύμα και τον χαρακτήρα του 
Θεού. Αυτή η διαδικασία περιγράφεται στη Βίβλο ως 
«αγιασμός», ένα σταδιακό έργο που πρέπει να 
προχωρήσει καθ 'όλη τη διάρκεια της ζωής του 
Χριστιανού. «Επειδή τούτο είναι το θέλημα του Θεού, ο 
αγιασμός σας» «Αγίασον αυτούς εν τη αληθεία σου· ο 
λόγος ο ιδικός σου είναι αλήθεια.» (Α΄ Θεσ. 4: 3,4· 
Ιωάννης 17:17· Β΄ Θεσσα 2:13· Α΄ Πετ. 1: 2) Ο Ιησούς 
είναι το μεγάλο μας παράδειγμα σε όλα αυτά τα 
πράγματα. Εξ ου, τα λόγια του, «ουδείς έρχεται προς τον 
Πατέρα, ειμή δι' εμού». 

  
                                          

 


