ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ «ΝΕΑ ΖΩΗ»
ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ
Εισηγητής: Χάρης Νταγκουνάκης

8. ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ
(Κεφάλαιο: 12)

Ερώτημα 1ο: Γιατί να κοιτάζω αυτούς
που έχουν τόσα ελαττώματα;
(12,1-3)
Μην κοιτάς, λοιπόν αυτούς, κοίτα στον Ιησού.
Τι σημαίνει αυτό;
1. Κάτι πρέπει να απορρίψουμε (12,1α)
Έχοντας, λοιπόν, γύρω μας μια τόσο μεγάλη στρατιά μαρτύρων, ας τινάξουμε από πάνω
μας κάθε φορτίο, και την αμαρτία που εύκολα μας εμπλέκει…

Το φορτίο (ὄγκον) - περιορίζει τη δράση μας
Την αμαρτία - αναστέλλει την απόδοσή μας
2. Κάπως πρέπει να τρέχουμε (12,1β)
…κι ας τρέχουμε με υπομονή το αγώνισμα του δύσκολου δρόμου, που έχουμε μπροστά μας.

3. Κάπου πρέπει να κοιτάζουμε (12,2-3)
Ας έχουμε τα μάτια μας προσηλωμένα στον Ιησού, που μας έδωσε την πίστη, την οποία
και τελειοποιεί. Αυτός, αντί για τη χαρά που θα μπορούσε να έχει, υπέμεινε τον σταυρικό
θάνατο περιφρονώντας την ατίμωση, και κάθισε στα δεξιά του θρόνου του Θεού. 3
Αναλογιστείτε, λοιπόν, αυτόν που υπέμεινε μια τέτοια εχθρότητα εναντίον του από μέρους
των αμαρτωλών, και μην αποκάμετε και χάσετε το θάρρος σας.
2

Πρέπει ν’ αποβλέπουμε στον Ιησού:
(α) τον σπλαχνικό άνθρωπο
(β) τον νικητή πρωτοπόρο
(γ) τον μόνο που τελειοποιεί την πίστη τους
(δ) τον αφοσιωμένο δούλο
(ε) τον αποτελεσματικό ιερέα
(ς) τον ενθρονισμένο Κύριο
(ζ) τον καρτερικό πάσχοντα
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Ερώτημα 2ο: Γιατί οι τόσες θλίψεις;
(12,4-11)
Στον αγώνα σας κατά της αμαρτίας δεν αντιμετωπίσατε ακόμα το ενδεχόμενο να χύσετε
το αίμα σας
4

1.

Να θυμάστε τον λόγο του Θεού (12,5-6)
κι όμως λησμονήσατε τη νουθεσία που σας δόθηκε σαν σε γιους: «Παιδί μου, μην
περιφρονείς τη διαπαιδαγώγηση του Κυρίου, και μη χάνεις το θάρρος σου όταν ελέγχεσαι
απ’ αυτόν. 6 Γιατί όποιον ο Κύριος αγαπάει, τον διαπαιδαγωγεί,και μαστιγώνει καθένα
που παραδέχεται για παιδί του».
5

Κάποιοι αδιαφορούν
Άλλοι κλονίζονται
Στην ώρα της δοκιμασίας:
2.

Να θυμάστε τη φροντίδα του Θεού
(12,7-9)
Δείξτε υπομονή κατά τη διαπαιδαγώγησή σας· ο Θεός σάς μεταχειρίζεται σαν παιδιά του.
Γιατί ποιο παιδί δεν το διαπαιδαγωγεί ο πατέρας του;
8
Αν πάλι δεν έχετε τη διαπαιδαγώγηση που έχουν πάρει όλοι, τότε είστε νόθα κι όχι γνήσια
παιδιά.
9
Έπειτα, οι σαρκικοί μας πατέρες μάς διαπαιδαγωγούσαν με τιμωρίες, κι όμως τους
σεβόμασταν· δεν θα πρέπει πολύ περισσότερο να υποταχθούμε στον Πατέρα των
πνευμάτων για να κερδίσουμε την πραγματική ζωή;
7

Ο Θεός:
(α) Μας μεταχειρίζεται σαν παιδιά του.
(β) Ποιο παιδί δεν το διαπαιδαγωγεί ο
πατέρας του;
(γ) Ο πατέρας δίνει εφόδια στα παιδιά του.
Στην ώρα της δοκιμασίας:
3.

Να θυμάστε τον σκοπό του Θεού
(12,10-11)

α. Το άμεσο όφελος (12,10)
Οι πρώτοι μάς διαπαιδαγώγησαν όπως αυτοί νόμιζαν για λίγο χρόνο· εκείνος για το καλό
μας, για να μετάσχουμε στην αγιότητά του.

β. Η τελική έκβαση (12,11α)
Σελίδα 2 από 5

8. Απαντήσεις για τον Χριστιανό τού Σήμερα

Η διαπαιδαγώγηση ποτέ δε φαίνεται στην αρχή να προξενεί χαρά αλλά λύπη· αργότερα,
όμως, αποφέρει ειρήνη και δικαιοσύνη…

γ. Τα μόνιμα αποτελέσματα (12,11β)

Ερώτημα 3ο: Δεν φτάνουν οι θλίψεις; Τι άλλο χρειάζεται;
(12:12-17)
1.

Πρέπει να νικήσουμε την απόγνωση
(12,12-13)
Γι’ αυτό, λοιπόν, σηκώστε ψηλά τα κουρασμένα χέρια σας και στεριώστε τα παραλυμένα
σας γόνατα. 13 Ας βαδίσουν σε ίσιους δρόμους τα πόδια σας, για να μην εξαρθρωθούν τα
χωλά μέλη σας, αλλά να γιατρευτούν.
12

2.

Πρέπει να έχουμε ειρήνη με όλους (12,14α)
Να επιδιώκετε την ειρήνη με όλους…

3.

Πρέπει να επιδιώκουμε την αγιότητα
(12,14β)
Να επιδιώκετε και την αγιότητα, χωρίς την οποία κανείς δε θ’ αντικρύσει τον Κύριο.

θέσει άγιος – τη στιγμή της μεταστροφής του
(Α΄ Κορ 1,2· 6,11).
ο έμπρακτος αγιασμός (Α΄ Θεσ 4,3· 5,23).
ο τέλειος ή πλήρης αγιασμός.
Είναι αλήθεια ότι δεν μπορούμε να δούμε τον Κύριο χωρίς τον έμπρακτο
αγιασμό;
Πρέπει να υπάρχει έμπρακτη αγιότητα σαν ΑΠΟΔΕΙΞΗ της νέας ζωής μέσα μας.
Αν κάποιος δεν προοδεύει σε αγιότητα, δεν έχει σωθεί.
4. Πρέπει να μην απομακρυνόμαστε
από τη χάρη (12,15α)
Προσέχετε μήπως κανείς από σας βρεθεί μακριά από τη χάρη του Θεού…

5. Πρέπει να παρεμποδίζουμε την ηθική
μόλυνση (12,15β-17)
…μήπως υπάρχει καμιά ρίζα πίκρας, που θα φυτρώσει και θα προξενήσει ενοχλήσεις, κι
έτσι θα μολυνθούν πολλοί απ’ αυτήν. 16 Μήπως υπάρχει κανένας πόρνος ή με κοσμικό
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φρόνημα όπως ο Ησαύ, ο οποίος για ένα πιάτο φαΐ πούλησε τα δικαιώματά του του
πρωτοτόκου. 17 Ξέρετε, βέβαια, πως αργότερα, όταν θέλησε να πάρει την ευλογία,
αποδοκιμάστηκε. Δεν μπόρεσε ν’ αλλάξει τη γνώμη του πατέρα του, αν και το επιδίωξε με
δάκρυα.

Τέσσερις συγκεκριμένες αμαρτίες που πρέπει να αποφεύγουμε και συνιστούν
αποστασία.
(α) Αποτυχία να κερδίσουν τη χάρη του Θεού.
(β) Είναι μια ρίζα πικρίας. Ο άνθρωπος στρέφεται εναντίον του Θεού με πικρία
και απαρνείται τη χριστιανική πίστη.
(γ) Έχει στενή σχέση με την ανηθικότητα.
(δ) Η αποστασία είναι ένα είδος έλλειψης θρησκείας (Ησαύ).

Ερώτημα 4ο: Πώς εξασφαλιζόμαστε σήμερα; (12,18-29)
(α) σε μια πνευματική βασιλεία,
(β) σε μια αιώνια βασιλεία και
(γ) σε μια ασάλευτη βασιλεία.
Αυτή δηλαδή είναι η εξασφάλισή μας.
1.

Ανήκουμε σε μια πνευματική βασιλεία
(12,18-22α)
Δεν προσήλθατε στο όρος Σινά, που μπορεί κανείς να το ψηλαφήσει και που κάηκε με
φωτιά και καλύφθηκε με ομίχλη, σκοτάδι και θύελλα· 19 εκεί ακούστηκε ο ήχος της
σάλπιγγας κι η τρομερή εκείνη φωνή, που όσοι την άκουσαν παρακαλούσαν να μην
ακούσουν άλλη λέξη. 20 Δεν μπορούσαν ν’ αντέξουν τη διαταγή: Και θηρίο ακόμη αν αγγίξει
το βουνό, θα λιθοβοληθεί. 21 Ήταν μάλιστα τόσο φοβερό το φαινόμενο, ώστε ο Μωυσής
είπε: Είμαι γεμάτος φόβο και τρόμο.
22
Αντίθετα, εσείς προσήλθατε στο όρος Σιών…
18

Η απόσταση ανάμεσα στον Θεό και τον άνθρωπο ήταν τεράστια:
η θεία φωνή ήταν συγκλονιστική.
η θεία παρουσία ήταν απρόσιτη.
2.

Ανήκουμε σε μια αιώνια βασιλεία
(12,22-24)
Αντίθετα, εσείς προσήλθατε στο όρος Σιών, στην πόλη του αληθινού Θεού, στην
επουράνια Ιερουσαλήμ, σε μυριάδες αγγέλους, 23 σε πανηγύρι, και σε σύναξη των
πρωτοτόκων υιών του Θεού, που τα ονόματά τους έχουν καταγραφεί στους ουρανούς.
Προσήλθατε στο Θεό, που είναι κριτής των πάντων, και σε πνεύματα δίκαιων ανθρώπων,
που έχουν φτάσει στην τελείωση· 24 και στον Ιησού, μεσίτη νέας διαθήκης, και σε αίμα
εξαγνισμού, που ο Θεός το εισακούει καλύτερα από το αίμα του Άβελ.
22

3. Ανήκουμε σε μια ασάλευτη βασιλεία
(12:25-29)
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α. Πρέπει να δείχνουμε υπακοή (12,25)
Προσέχετε, λοιπόν, να μην αρνηθείτε τη φωνή αυτού που σας μιλάει. Γιατί, αν εκείνοι δεν
ξέφυγαν την τιμωρία, όταν αρνήθηκαν ν’ ακούσουν εκείνον που τους δίδαξε πάνω στη γη,
πολύ περισσότερο δεν θα ξεφύγουμε εμείς, αν απαρνηθούμε εκείνον που μας μιλάει από
τους ουρανούς.

β. Πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη (12,26-27)
Η φωνή του σάλεψε τότε τη γη· μα τώρα έδωσε τούτη ’δω την υπόσχεση: «Θα σαλέψω
ακόμα μια φορά όχι μόνο τη γη αλλά και τον ουρανό». 27 Το «ακόμα μια φορά» σημαίνει
πως εκείνα που ως δημιουργήματα σαλεύονται θα παραμεριστούν, για να παραμείνουν όσα
δεν είναι δυνατό να σαλευτούν.
26

γ. Πρέπει να έχουμε σεβασμό (12,28-29)
Γι αυτό ας είμαστε ευγνώμονες που μας προσφέρεται μια ασάλευτη βασιλεία, κι ας
λατρεύουμε το Θεό με τρόπο ευάρεστο, με σεβασμό και με ευλάβεια, 29 γιατί ο Θεός μας
είναι φωτιά που κατακαίει.
28

****
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