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Η Ελευθερία πλησιάζει
" Όταν δε ταύτα αρχίσωσι να γίνωνται, ανακύψατε και
σηκώσατε τας κεφαλάς σας, διότι πλησιάζει η
απολύτρωσίς σας." Κατα Λουκά 21:28
Πολύ λίγες φορές στην ιστορία της χώρας μας
υπήρξε ο συνδυασμός της αβεβαιότητας, του άγχους και
του φόβου, που συνοδεύουν την έναρξη του 2017.
Πράγματι, υπάρχουν οι συνεχιζόμενες ανησυχίες μιας
αδύναμης οικονομίας, φόβοι των περισσότερων
τρομοκρατικών επιθέσεων, η μη προβλεψιμότητα των
αδίστακτων εθνών, η ανασφάλεια στη Μέση Ανατολή,
και άλλα παγκόσμια και εθνικά προβλήματα που
εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι. Τα
μυαλά, ωστόσο, των περισσότερων Αμερικανών έχουν
είναι αποσβολωμένα κατά τους δύο τελευταίους μήνες
του 2016, με την επιλογή του νέου προέδρου, καθώς και
με
τα
αποτελέσματα
των
εκλογών
που
πραγματοποιήθηκαν στις 8 Νοεμβρίου του 2016.
Οι λεγόμενοι “ειδικοί", όπως οι πολιτικοί
αναλυτές, δημοσκόποι, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης,
και ακόμη και πολλοί πολιτικοί ήταν φαινομενικά
εμβρόντητοι από την εκλογή του Donald Trump
(Ντόνλαντ Τράμπ) ως ο 45ος πρόεδρος του έθνους. Οι
πολίτες της χώρας σίγουρα δεν είχαν λιγότερο
αιφνιδιαστεί από τα αποτελέσματα της συμμετοχής τους
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στην εκλογική διαδικασία. Περισσότερα από 129
εκατομμύρια ψήφισαν στις προεδρικές εκλογές, με τη
Χίλαρι Κλίντον να κερδίσει τη λαϊκή ψήφο, έστω και
κατά ένα πολύ μικρό περιθώριο 0,7%.
Ωστόσο, άλλα στατιστικά στοιχεία των εκλογών
ήταν σαφώς υπέρ του Τράμπ. Κέρδισε τη λαϊκή ψήφο
στο 60% των μεμονωμένων πολιτειών—30 εκ των 50.
Ως αποτέλεσμα, διεκδίκησε πάνω από 300 ψήφους του
Κολλεγίου των Εκλεκτόρων, πολύ πάνω από το
απαοτούμενο ποσόν των 270 είναι απαραίτητο για να
βγεί κάποιος πρόεδρος, και το 57% του συνόλου. Αυτό
ήταν πολύ μπροστά από το 43% της την Χίλαρι Κλίντον.
Οι περισσότεροι αναρωτιούνται πώς ο Τράμπ θα
μπορούσε να εκλεγεί, δεδομένου ότι δεν έχει κρατήσει
ποτέ πολιτικό αξίωμα, και θεωρείται αουτσάιντερ στην
Ουάσιγκτον με ελάχιστες γνώσεις για τις εσωτερικές
λειτουργίες της κυβέρνησης. Ίσως η πιο εκπληκτική
πτυχή της νικηφόρας προεδρικής εκστρατείας του, και
για πολλούς το πιο ανησυχητικό, βρέθηκε στην
ιδιοσυγκρασία που επέδειξε κατά το μεγαλύτερο μέρος
της διαδικασίας της εκστρατείας.
Κατά τη διάρκεια των προκριματικών των
Ρεπουμπλικάνων και των Δημοκρατικών, καθώς και
στην προεκλογική εκστρατεία, σχεδόν όλοι οι
υποψήφιοι, αλλά κυρίως ο Donald Trump (Ντόναλντ
Τράμπ), επετίθετο αδυσώπητα εναντίον των αντιπάλων
τους, τόσο πολιτικά όσο και προσωπικά. Άνευ
προκαταλήψεων να πούμε το λιγώτερο, καθώς οι
σαρκασμοί, η περιφρόνηση, η κακεντρέχεια, και οι
σκληρότητες, ανοιχτά, αφθονούσαν, είτε στις
συζητήσεις, τις πολιτικές διαφημίσεις, τα μέσα μαζικής
ενημέρωσης, τις ομιλίες, και ακόμη και στα social
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media. Τα τουιταρισματα στο “Twitter" σε όλες τις ώρες
της ημέρας και της νύχτας έγιναν μια κοινή μέθοδος της
επικοινωνίας της περιφρόνησης και της άσκησης
κριτικής αντιπάλων.
Παρ 'όλες αυτές τις περιπτώσεις, ο κ Τράμπ
κέρδισε τις εκλογές. Πολλοί ρωτούν, "Γιατί και πώς
συνέβη αυτό;” Φαίνεται ότι, εκ των υστέρων, επειδή
ήταν αουτσάιντερ στην Ουάσιγκτον, και δεν φοβάται να
μιλήσει ελεύθερα και ανοικτά σχετικά με όλα τα θέματα,
το μήνυμά του αντήχησε σε πολλούς ανθρώπους που
έχουν για πολύ καιρό πολύ ήσαν δυσαρεστημένοι με τα
πολτικά του «κατεστημένου» στην Ουάσιγκτον—τόσο
των Δημοκρατικών όσο και των Ρεπουμπλικάνων. Η
πολλάκις εκρηκτική συμπεριφορά του Donald Trump
φαινόταν να είναι μια διέξοδος σε πολλούς ανθρώπους
να εκφράσουν την οργή τους για την καθεστηκυίαν
τάξιν σε αυτή τη χώρα. Η Αποκάλυψις 11:18 στη βίβλο,
η οποία μιλάει προφητικά για τις ημερές που ζώμεν
σήμερον, αναφέρει, «και τα έθνη ωργίσθησαν.» Η
πρόσφατη εκλογή φαίνεται να παρέχει, τουλάχιστον εν
μέρει, μια θλιβερή εκπλήρωση αυτών των λόγων.
Το πέρασμα του χρόνου, μαζί με τον κόσμο και
τα εθνικά γεγονότα που ξετυλίγονται, θα καθορίσει
τελικά ποια αποτελέσματα τα προκύψουν από την
προεδρία του Τράμπ. Ως ειλικρινείς μαθητές της Αγίας
Γραφής, θα πρέπει να συνεχίσουμε να πράττομεν, όπως
νουθέτησε ο Ιησούς, «Αγρυπνείτε λοιπόν δεόμενοι εν
παντί καιρώ», σημειώνοντας τα προφητικά λόγια των
Γραφών τα οποία επισημαίνουν την εγγύτητα της του
Θεού Βασιλείας. - Κατα Λουκάν 21: 31-36
ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΜΑΣ
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Η έναρξη του νέου έτους μας θυμίζει ότι ο
χρόνος βαδίζει, και ο χρόνος είναι ένα σημαντικό
στοιχείο της προοπτικής μας ως Χριστιανοί και μαθητές
της Αγίας Γραφής. Οι ανα τους αιώνας υπηρέται του
Θεού πάντα δεν εναρμονιζόνταν με τον κόσμο γύρω
τους. Ήταν πάντα πικραμένοι από τις αμαρτωλές και
άδικες πρακτικές των ασεβών. Λόγω των δικών τους
ατελείων, βογκάνε επίσης μέσα τους, νοσταλγώντες για
την ώρα να έλθει όταν η κατιούσα πορεία της αμαρτίας
θα πρέπει να σταματήσει και η απελευθέρωσις από τις
διαβρωτικές επιρροές της θα έλει σε όλη την
ανθρωπότητα. -Ρωμ. 8: 22, 23
Οι ερωτήσεις, "Πόσο καιρό θα πάρει αυτό;» και
«Πότε;» και τα ισοδύναμά τους, εμφανίζονται συχνά
στις γραφες των προφητών και των αποστόλων. Η
απάντηση του Θεού είναι σύμφωνη ότι η παρούσα
κυριαρχία της αμαρτίας και του θανάτου δεν θα
συνεχιστεί για πάντα. Οι βιβλικές εκφράσεις “οι
τελευταίες ημέρες", “ο καιρός του τέλους" και “οι
έσχατες ημέρες", δίνουν τη διαβεβαίωση ότι στο σχέδιο
του Θεού μια νέα διάταξις έρχεται, με την οποία θα είναι
ένθρονη η δικαιοσύνη και θα έχουν καταστραφεί η
αμαρτία και ο θάνατος. -Ησ. 2: 2, Δαν. 12: 4, Ιεζεκ.
38:16, Β’ Τιμ. 3: 1
ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΝΕΙ Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ
Οι διαβεβαιώσεις του Θεού για αυτό το τελικό
θρίαμβο του καλού έναντι του κακού έχουν καταγραφεί
σε όλη την Αγία Γραφή, ξεκινώντας με τη Γένεση 3:15.
Υπάρχει η δήλωση ότι «το Σπέρμα» της «γυναίκας» θα
«συντρίψει» το κεφάλι του φιδιού. Αυτή η ελπίδα
ενισχύεται από τις υποσχέσεις του Θεού στον Αβραάμ
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ότι μέσω του “Σπέρματός“ του, θα ευλογηθούν όλες οι
οικογένειες της γης. - Γεν. 12:3; 18:18; 22:18
Διαμέσου του Μωυσή, ο Θεός υποσχέθηκε να
στείλει ένα μεγάλο «προφήτη», και ο Ησαΐας
προφήτευσε: "εις ημάς ένα παιδί γεννιέται, εις ημάς
Υιός εδόθη και η κυβέρνηση επάνω στον ώμο του θα
είναι.". (Δευτερονόμιο 18:18, Ισ. 9:6) Επίσης, ο Δανιήλ
προείπε, "κατά τις ημέρες του αυτών των βασιλέων ο
Θεός του ουρανού δημιουργεί μια βασιλεία.» - Δαν.
2:44
ΕΡΧΕΤΑΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ
Όταν ήρθε ο Ιησούς, έγινε δεκτός από τους
μαθητές του ως τον έναν για τον οποίον μίλησαν οι
προφήτες. Για να αυτούς φάνηκε πως η
πολυαναμενόμενη στιγμή για την θεϊκά υπεσχέμενη
λύτρωση είχε έρθει. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής ανήγγειλε
την παρουσία του Ιησού με τη δήλωση «ἤγγικεν γὰρ ἡ
βασιλεία τῶν οὐρανῶν.» (Ματ 3: 2)
Ήταν βέβαιον για τους μαθητές ότι δεν θα
πρέπει να υπάρξει καμία περαιτέρω καθυστέρηση.
Πίστευαν ότι «η βασιλεία του Θεού θα πρέπει να
εμφανιστεί αμέσως.» (Λουκά 19:11) Ο Ιησούς κατάλαβε
αυτή την κατάσταση, και να τους αποτρέψει από το να
είναι πάρα πολύ απογοητευμένοι, αυτός τους είπε την
παραβολή των μνών, στην οποία ένας "ευγενής πήγε σε
ένα μακρινή χώρα” για να λάβει μια βασιλεία, και που
θα επιστρέψει αργότερα. - εδαφ. 12
Προφανώς, οι μαθητές αναγνώρισαν ότι ο
Ιησούς, ο Μεσσίας τους, ήταν ο ευπατρίδης της
παραβολής. Τους έλεγε, δια της πλαγίου οδού, ότι θα
πηγαίνει μακριά, και ότι η βασιλεία που πίστευαν ότι
6

«πρέπει αμέσως να εμφανιστεί» δεν θα ιδρυθεί μέχρι να
επιστρέψει. Όμως, δεν κατάλαβαν ότι η αποχώρησή του
θα εμπλέξει και το θάνατό του. Έτσι, ήταν αρκετά
απροετοίμαστοι για την ξαφνική λήξη της διακονίας του.
Παρ 'όλα αυτά, με βάση την υπόθεση ότι ο
Ιησούς τους άφηνε και ότι θα επιστρέψει αργότερα για
να δημιουργήσει τη βασιλεία του, πήγαν να τον δούν
στο Όρος των Ελαιών, και είπαν, «Και ενώ εκάθητο επί
του όρους των Ελαιών, προσήλθον προς αυτόν οι
μαθηταί κατ' ιδίαν, λέγοντες· Ειπέ προς ημάς πότε
θέλουσι γείνει ταύτα, και τι το σημείον της παρουσίας
σου και της συντελείας του αιώνος;» (Ματθ. 24: 3) Εδώ
έχουμε τις ερωτήσεις, «Πότε?» και «ποιο θα είναι το
σημείο?». Οι μαθητές ήθελαν να γνωρίσουν τι ειδους
αποδείξεις θα πρέπει να περιμένουν οι οποίες θα δείξουν
ότι ο χρόνος της αναμονής θα έχει λήξει, και ότι ο
Χριστός θα έχει επιστρέψει για να δημιουργήσει την
πολυ-υπεσχόμενη βασιλεία.
Τα κεφάλαια 24 και 25 του Κατα Ματθαίου
περιέχουν την απάντηση του Ιησού σε αυτές τις
ερωτήσεις. Η εξιστόρηση του Λουκά της προφητείας
του Κυρίου περι της επιστροφής του και του τέλους του
Αιώνος βρίσκεται στο 21ο κεφάλαιο του Ευαγγελίου
του, του οποίου το εναρκτήριο κείμενό μας είναι ένα
μέρος. Ο Λουκάς αναφέρεται στον Ιησού να λέει ότι
όταν βλέπετε ορισμένα σημεία να αρχίζουν να γίνονται,
«σηκώστε τα κεφάλια σας, γιατί η απελευθέρωσή σας
πλησιάζει.” Εδώ έχουμε έναν από τους πιο σαφείς
ισχυρισμούς που ευρίσκονται στην Αγία Γραφή σχετικά
με την προετοιμασία της βασιλείας του Χριστού. Είναι
πολύ σημαντικό, λοιπόν, να εξακριβώσουμε τι είναι
"αυτά τα πράγματα" που προσδιορίζουν αυτό το
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διάστημα για το οποίο ο λαός του Θεού σε κάθε εποχή
περιμένει με ελπίδα και για το οποία προσεύχεται με
λαχτάρα.
"ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ”
Ας εξετάσουμε εν συντομία μερικά από «αυτά
τα πράγματα»—τα σημάδια στα οποία αναφέρεται ο
Ιησούς. Το Κατα Λουκάν 21:24 λέει, "και θέλουσι πέσει
εν στόματι μαχαίρας και θέλουσι φερθή αιχμάλωτοι εις
πάντα τα έθνη, και η Ιερουσαλήμ θέλει είσθαι
πατουμένη υπό εθνών, εωσού εκπληρωθώσιν οι καιροί
των εθνών" Το πρώτο μέρος αυτού του κειμένου είναι
μια προφητεία της καταστροφής της Ιερουσαλήμ και της
διασποράς των Ισραηλιτών αναμέσον των διαφόρων
εθνών των Εθνικών.
Ενώ η κυριολεκτική πόλις της Ιερουσαλήμ
καταστράφηκαν στη συνέχεια, η καταστροφή της
σήμαινε την ανατροπή ολόκληρης της εβραϊκής
πολιτείας, και την πλήρη υποταγή του λαού εις την
κυριαρχίαν των Εθνικών. Το έθνος είχε χάσει την
ανεξαρτησία του έξι αιώνες πριν από αυτό, όταν ο
τελευταίος βασιλιάς τους, ο Σεδεκίας, ανατράπηκε και ο
λαός ήταν αιχμάλωτος στη Βαβυλώνα.
Όταν ο Ιησούς είπε, και η Ιερουσαλήμ θέλει
είσθαι πατουμένη υπό εθνών, εωσού εκπληρωθώσιν οι
καιροί των εθνών», έλεγε απλώς ότι το έθνος που έχασε
την ανεξαρτησία της στις ημέρες της Βαβυλώνας θα
διασκορπισθεί περαιτέρω, και εξακολουθεί να είναι
διώκεται μέχρι που θα έχουν τελειώσει οι «καιροί των
εθνών». Αυτό είναι ένα από τα πράγματα που πρέπει να
δούμε να αρχίσει να γίνεται πραγματικότητα, αν είμαστε
βέβαιοι ότι η απελευθέρωσή μας είναι εγγύς.
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Ωστόσο, ας μην προσθέσουμε τίποτε στα λόγια
του από ό, τι λέει ο ίδιος. Ξέρουμε από άλλες
υποσχέσεις του Θεού ότι υπέροχες ευλογίες υγείας,
ειρήνης, ζωής και χαράς είναι εν τω γίγνεσθαι για το
Ισραήλ. Πιστεύουμε ότι ο χρόνος θα έρθει όταν θα
"κάνει μια νέα διαθήκη με τον οίκο του Ισραήλ, και με
τον οίκο του Ιούδα». (Ιερ 31: 31-34) Επίσης,
κατανοούμε ότι οι Εθνικοί θα συμμετάσχουν κι αυτοί σε
αυτές ευλογίες στον εύθετο χρόνο του Θεού.
Ο Ιησούς, όμως, δεν είπε τίποτα σχετικά με
αυτές τις ευλογίες της βασιλείας σε αυτήν την
προφητεία που καταγραφεί από τον Λουκά. Εκείνος είπε
μόνο ότι η Ιερουσαλήμ, εμβληματική του έθνους, δεν θα
είναι πλέον «πατούμενη» από τους Εθνικούς. Απο τότε
που ξεκίνησε η καταπάτησις του έθνους με την απώλεια
της κυριαρχικής ανεξαρτησίας της, η αποκατάστασή του
σε αυτή την κατάσταση θα εκπληρώσει την προφητεία
του Ιησού. Το Ισραήλ, από το 1948, είναι τώρα ένα
ελεύθερο έθνος, επειδή της δόθηκε αυτό το καθεστώς
στον κόσμο από τα Ηνωμένα Έθνη.
Το κράτος του Ισραήλ σήμερα δεν είναι ένα
μεγάλο έθνος, ούτε που το ανέφερε έτσι Ιησούς ότι θα
γίνει μεγάλο έθνος. Εκείνη δεν διαθέτει όλη τη γη που
της υποσχέθηκαν, ούτε είναι απαλλαγμένη από τα πολλά
και σοβαρά προβλήματα, αλλά αυτές τις συνθήκες δεν
τις υπονόησε ο Ιησούς. Όπως και κάθε άλλο έθνος στη
γη σήμερα, το Ισραήλ είναι μπερδεμένο και φοβισμένο.
Έχει οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές προκλήσεις
που είναι παρόμοιες με αυτές των άλλων εθνών, και
όπως είναι απολύτως προφανές, έχει και πολλούς
εχθρούς.
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Ο Ιησούς δεν είπε ότι το Ισραήλ θα ξεφύγει από
τα προβλήματα αυτά, όταν θα γίνει για πρώτη φορά
ελεύθερη. Ανέφερε μόνο ότι το Ισραήλ δεν θα είναι
πλέον «πατούμενη», ότι το καθεστώς της δουλείας της
ως έθνος, που είχε ξεκινήσει έξι αιώνες νωρίτερα, όταν ο
βασιλιάς Ναβουχοδονόσορ της Βαβυλώνας κατέλαβε
την Ιερουσαλήμ, θα αλλάξει. Εκείνη θα είναι πάλι
ελεύθερη να διεξάγει τις δικές της υποθέσεις και να
κάνει τους δικούς της νόμους. Πράγματι, έχουμε δει
αυτό να γίνει πραγματικότητα..
ΑΝΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ
Το Ευαγγέλιον Κατα Λουκάν κεφάλαιο 21,
εδάφιο 25 και 26, περιγράφουν δύο σημεία τα οποία
συνδέονται στενά. Εδώ, ο Ιησούς μιλάει για «σημάδια
στον ήλιο και το φεγγάρι και τα αστέρια.» Πάνω στη γη,
είπε, θα υπάρξει «στενοχωρία εθνών εν απορία, και
θέλει ηχεί η θάλασσα και τα κύματα,» «Λόγω αυτών
των πραγμάτων, ο Ιησούς είπε ότι οι καρδιές των
ανδρών θα ήταν εξαιρετικά φοβισμένες, προσθέτοντας
ότι «διότι αι δυνάμεις των ουρανών θέλουσι σαλευθή.»
Είναι προφανές από αυτά τα δύο εδάφια που τα
σημάδια από τον ήλιο και το φεγγάρι και τα αστέρια
είναι αυτά που αναφέρεται ο Ιησούς ως οι «δυνάμεις
των ουρανών» που σαλεύονται. Αυτή είναι μία από τις
αιτίες που συνέβαλαν στο να γίνουν οι καρδιές των
ανθρώπων φοβισμένες. Δεν είναι οι κυριολεκτικοί
ουρανούς που σαλεύονται, όπως και ο «βρυχηθμός»
των κυμάτων της κυριολεκτικής θάλλασας στα οποία
αναφέρεται ο Ιησούς σε αυτήν την προφητεία.
Είναι ο συμβολικός ουρανούς και τη γη που
εμπλέκονται εδώ, το ίδιο όπως αναφέρθηκε από τον
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απόστολο Πέτρο όταν έγραψε, "Θέλει δε ελθεί η ημέρα
του Κυρίου ως κλέπτης εν νυκτί, καθ' ην οι ουρανοί
θέλουσι παρέλθει με συριγμόν, τα στοιχεία δε
πυρακτούμενα θέλουσι διαλυθή, και η γη και τα εν αυτή
έργα θέλουσι κατακαή” - Β΄. Πετ. 3:10
Οι εικονιστικοί ουρανοί και η γη που
παρέρχονται με ένα μεγάλο πάταγο στην ημέρα του
Κυρίου είναι οι πνευματικές και υλικές πτυχές της
σημερινής παγκόσμιας τάξης, οι οποίες πρέπει να
δώσουν τόπο στην βασιλεία του Χριστού. Αυτή η
βασιλεία, όπως ο Πέτρος προσδιορίζει τρία εδάφια
αργότερα, έχει να κάνει με τους "νέους ουρανούς και
νέαν γην προσμένομεν, εν οις δικαιοσύνη κατοικεί.»
(εδάφ. 13) Ακριβώς όπως οι κυριολεκτικο΄θ ουρανοί
ασκούν ισχυρή επιρροή σε όλη τη ζωή πάνω στη γη,
έτσι οι συμβολικοί ουρανοί, μέσα από τους αιώνες του
παρόντος κακού κόσμου, έχουν ασκήσει ένα μεγάλο
βαθμό ελέγχου επί των λαών της γης.
Αυτό γίνεται μέσω των θρησκειών, οι οποίες
αναγνωρίζονται ως μια πνευματική επιρροή. Είναι
πνευματικό, υπό την έννοια του να υποστηρίζει ότι
υπάρχει μια μεγαλύτερη εξουσία από τις προσταγές των
ανθρώπινων νόμων. Π.χ., οι εκκλησίαστικές /
πολιτειακές κυβερνήσεις της Ευρώπης του παρελθόντος
είναι ένα καλό παράδειγμα αυτής της διάταξης. Ωστόσο,
ακόμη και όταν αυτά δεν λειτούργησαν, οι λαοί της γης,
χριστιανικοί και μη, υπέστησαν τις δυνάμεις των
θρησκευτικών απόψεων και επιρροών.
Ωστόσο, ένα από τα πράγματα που είχει
προείπει ο Ιησούς που θα λάβει χώρα στο τέλος του
Αιώνος ήταν, «θα σαλευφθούν οι δυνάμεις των
ουρανών.» Τουτέστιν, τα θρησκευτικά ιδρύματα και
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έννοιες που έχουν ιδρυθεί θα χάσουν τον έλεγχό τους
πάνω από τους ανθρώπους. Σε πολλές χώρες σε όλο τον
κόσμο, η θρησκεία εξακολουθεί να ασκεί μεγάλη
επιρροή στις υποθέσεις της ανθρωπότητας. Παρ 'όλα
αυτά, έχουμε αρχίσει να βλέπουμε αυτό το "σάλευμα"
να γίνει πραγματικότης, καθώς οι άνθρωποι και τα έθνη
αντιστέκονται, ακόμη και στο σημείο της ένοπλης
σύγκρουσης, οι "δυνάμεις των ουρανών" στις οποίες
έχουν γίνει δούλοι, σε ορισμένες περιπτώσεις, πολλούς
αιώνες. H εξέλιξη αυτή συμβάλλει πράγματι στον φόβο
που γεμίζει τις καρδιές των ανθρώπων σήμερα.
“ΧΗΡΕΙΑ"
Μας υπενθυμίζουν τις αποφάσεις στο τέλος του
Αιώνος που επέρχονται επι όλων των ψεύτικων
θρησκειών, όπως φαίνεται από την εκκλησιαστική
Βαβυλώνα όπως περιγράφεται στην Αποκάλυψη
κεφάλαιο 18 και τον Ησαΐα κεφάλαιο 47. Σημειώνουμε
τη στάση που εκφράζεται στην Αποκάλυψη 18:7,
«Κάθημαι βασίλισσα και χήρα δεν είμαι και πένθος δεν
θέλω ιδεί» και στον Ησαΐα 47:8, «Εγώ είμαι και εκτός
εμού ουδεμία άλλη· δεν θέλω καθήσει χήρα και δεν
θέλω γνωρίσει ατέκνωσιν.» Αυτή είναι η στάση ακριβώς
πριν από τις σοβαρές αποφάσεις που απεφάνθη ο Θεός
επί της Βαβυλώνας. Ο Ησαΐας συνεχίζει, "Τα δύο ταύτα
θέλουσι βεβαίως ελθεί επί σε εξαίφνης εν μιά ημέρα,
ατέκνωσις και χηρεία·." - εδαφ. 9
Αυτή η "χηρεία" ήρθε κατά την εποχή του
Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν οι βασιλιάδες της
Ευρώπης έχασαν τις κορώνες τους και έφτασε στο τέλος
της η ελέω Θεού διάταξις βασιλέων, κράτους και
εκκλησίας. Ο προκύπτων κατακερματισμός της εξουσίας
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της πρώην κρατικής εκκλησίας προκάλεσε επίσης
"απώλεια των παιδιών», καθώς οι λαοί των ευρωπαϊκών
χωρών και άλλων άσκησαν την ελευθερία τους από τη
δουλεία στην «μητέρα» εκκλησία που είχε κάποτε
υπάρξει.
Εκτός από αυτές τις συγκεκριμένες εξελίξεις, σε
κάθε μέρος του κόσμου, υπήρξε μια αυξανόμενη
κατάρρευση των θρησκευτικών και ηθικών προτύπων. Η
απόδειξις αυτού είναι η αύξηση της εγκληματικότητας,
του μίσους, της βίας, της ανηθικότητας, της αδικίας, και
της δυσαρέσκειας, καθώς και η αυξανόμενη διαφθορά
και η ατιμία σε επιχειρήσεις και την κυβέρνηση.
ΤΑ ΣΗΜΑΔΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΡΧΙΣΕΙ ΝΑ
ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΣ
Έχουμε δει αυτά και άλλα σημεία τα οποία
έχουν αρχίσει να γίνονται πραγματικότητα στις μέρες
μας. Μόνο εκείνοι που παρακολουθούν τον "πιο βέβαιο
λόγο της προφητείας" μπορούν να δούν αυτό το
ξεκίνημα με την κατανόηση του τι σημαίνει. (Β’ Πετ.
1:19) Πόσο ενθαρρυντική είναι αυτή η κατανόηση!
Αυτό σημαίνει ότι η “λύτρωσή μας πλησιάζει." Αυτή η
απελευθέρωση από τα δεσμά της αμαρτίας και του
θανάτου, για την οποία ο λαός του Θεού σε όλον τον
Αιώνα του Ευαγγελίου περίμεναν και προσεύχονταν
είναι εγγύς. Επίσης, αυτό σημαίνει ότι η απελευθέρωση
όλου του κόσμου από την κυριαρχία του Σατανά είναι
κοντά. Ευχαριστούμε τον Θεό και για αυτό.
Σε αντίθεση, ωστόσο, με τους παρατηρητές οι
οποίοι «σηκώνουν» το κεφάλι τους, οι καρδιές των
ανθρώπων έχουν γεμίσει φόβο, καθώς συλλογίζονται τι
διαισθάνονται θα είναι το αναπόφευκτο αποτέλεσμα της
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πλήρους κατάρρευσης της σημερινής κοινωνίας. Καθώς
βλέπουμε αυτά τα σημάδια να εκπληρούνται, εμείς
χαιρόμαστε για τις αποδείξεις που δίνουν ότι ο κόσμος
θα αναγνωρίσει σύντομα τη σημασία του τι λαμβάνει
χώρα. Ο Ιησούς είπε, «Και τότε θέλουσιν ιδεί τον Υιόν
του ανθρώπου ερχόμενον εν νεφέλη μετά δυνάμεως και
δόξης πολλής.» - Κατα Λουκάν 21:27
Με τον συμβολικό ήλιο, το φεγγάρι και τα
αστέρια στους εκκλησιαστικούς ουρανούς να κρύβονται
τόσο όσον αφορά την εξουσία τους για τον έλεγχο, ο
κόσμος σε πρώτη ματιά θα δει μόνο ένα "σύννεφο" του
προβλήματος. Θα είναι σε αυτό το συμβολικό σύννεφο
από το οποίο —με τη βοήθεια που η θεία πρόνοια θα
αποκαλύψει στην ανθρωπότητα- ότι η παρουσία του
νέου βασιλιά της γης θα πρέπει να αναγνωριστεί. Στη
συνέχεια, σύμφωνα με το σχέδιο του Θεού, θα
αναλάβουν τον έλεγχο οι "νέοι ουρανοί", και μέσω των
υπηρεσιών βοήθειας της νέας συμβολικής γης, η
υπεσχεμένη ευλογία του για την ειρήνη, τη χαρά και τη
ζωή θα αρχίσει να ρέει στην ανθρωπότητα ως ένα
τεράστιο "ποτάμι του νερού της ζωής.” - Αποκαλ. 22:1-3
Έτσι, καθώς μπαίνουμε το έτος 2017, θα πρέπει
να είναι με την ελπίδα, την εμπιστοσύνη και τη χαρά.
Τέτοια πρέπει να είναι η στάση μας, ανεξάρτητα από τις
αβεβαιότητες της ύπαρξης ενός νέου προέδρου, την
ανασφάλεια γύρω παρούσες οικονομικές συνθήκες, ή
τον πόνο της εξάπλωσης της ανηθικότητας, του μίσους,
και των διαμάχων στον κόσμο. Μας υποσχέθηκε ο Θεός
ότι η απελευθέρωση είναι κοντα—αλλά το πόσο κοντά
δεν μας έχει αποκαλύψει ακόμη ο Θεός. Ας συνεχίσουμε
να προσπαθούμε να είμαστε πιστοί στις πολύτιμες
αλήθειες που έχουν αποκαλυφθεί σε μας, και από αυτές,
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να ανανεωθούμε και να διατηρηθούμε σε αυτούς τους
ταραχώδεις καιρούς, μέχρι να γίνει πραγματικότητα η
δική μας απελευθέρωση καθώς αυτή του κόσμου.
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Διεθνείς Βιβλικές Σπουδές
Μάθημα Πρώτο

Δοξάζοντας τον Θεό τον
Δημιουργό
Εδάφια κλειδιά: «Με τον λόγον του Κυρίου έγειναν οι
ουρανοί, και διά της πνοής του στόματος αυτού πάσα
η στρατιά αυτών.» - Ψαλμός 33: 6
Επιλεγμένα εδάφια: Ψαλμός 33: 1-9
ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ εντυπωσιάζει
στο μυαλό μας τις αλήθειες σχετικά με τη δημιουργική
δύναμη του Θεού. Είμαστε ευγνώμονες για τη γνώση
της δύναμης πίσω από τη δημιουργία όλων των
πραγμάτων. Αυτά τα λόγια του ψαλμωού μας θυμίζουν
για την εξιστόριση της Γένεσης για την δημιουργία και
την προετοιμασία της γης για να είναι αιώνια κατοικία
του ανθρώπου. Εδώ θα βρούμε αυτή τη διαδικασία που
περιγράφεται σε πολύ γενικές γραμμές: «1 Εν αρχή
εποίησεν ο Θεός τον ουρανόν και την γην. 2 Η δε γη ήτο
άμορφος και έρημος· και σκότος επί του προσώπου της
αβύσσου. Και πνεύμα Θεού εφέρετο επί της επιφανείας
των υδάτων. 3 Και είπεν ο Θεός, Γενηθήτω φώς· και
έγεινε φώς· 4 και είδεν ο Θεός το φως ότι ήτο καλόν·
και διεχώρισεν ο Θεός το φως από του σκότους· 5 και
εκάλεσεν ο Θεός το φως, Ημέραν· το δε σκότος
εκάλεσε, Νύκτα. Και έγεινεν εσπέρα και έγεινε πρωΐ,
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ημέρα πρώτη." (Γεν 1: 1-5) Άλλες δημιουργικές"
ημέρες ή περίοδοι, «ή το χρόνο, επιτύχαναν επιπλέον
πτυχές της προετοιμασίας της γης για τον άνθρωπον. εδαφ. 7-31
Το εδάφιο κλειδί μας λέει η δημιουργία
επιτεύχθηκε "από τον λόγον του Κυρίου", και "από την
πνοή του στόματός του." Τα λόγια αυτά συμπεραίνουν
ότι ο Θεός δεν δημιούργησε προσωπικά τους ουρανούς
ή τη γην, αλλά μάλλον ότι ο ίδιος έδωσε οδηγίες οι
οποίες εξετελέσθησαν με τειότητα. Αυτή η κατανόηση
εναρμονίζεται με παρόμοιες δηλώσεις της Αγίας
Γραφής, όπως, «Να επαινέσουν το όνομα του Κυρίου ·
διότι αυτός προσέταξε, και εκτίσθησαν»...«Μέσα από
την
πίστη
καταλαβαίνουμε
ότι
οι
κόσμοι
δημιουργήθηκαν από το λόγο του Θεού» και «ότι με τον
λόγον του Θεού οι ουρανοί έγειναν έκπαλαι και η γη
συνεστώσα εξ ύδατος και δι' ύδατος» - Ψαλμ. 148: 5,
Εβρ. 11: 3, Β' Πετ. 3: 5
Από αυτές και άλλες Γραφές, μαθαίνουμε ότι
ενώ ο Θεός είναι ο αρχιτέκτονας όλων των πραγμάτων,
χρησιμοποιώ κι άλλα μέσα με διάφορους τρόπους για να
πραγματοποιήσει τα σχέδιά του. Ο Θεός ήταν
προσωπικά υπεύθυνος για μια μόνο δημιουργία, τον
μονογενή Υιό Του. Αυτός είναι «ο Ιησούς Χριστός, ... το
Άλφα και το Ωμέγα, η αρχή και το τέλος» της άμεσης
δημιουργίας του Θεού, και η κεντρική φιγούρα του
σχεδίου του για τη λύτρωση του ανθρώπου. (Αποκ 1:
1,8, 22: 13,16) Απο τον ίδιο, υπό τη διεύθυνση του
Επουράνιου Πατέρα, ,δημιουργήθηκε τα πάντα, που
είναι στον ουρανό, και που είναι επάνω στη γη.» (Κολ
1:16) Όταν οι πρώτοι μας γονείς αμάρτησαν, ο γιος του
Θεού προσφέρθηκε να έρθει στη γη για να είναι ο
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Λυτρωτής του ανθρώπου. Ο Παύλος μας λέει αυτό το
βασικό χαρακτηριστικό του σχεδίου του Θεού,
δηλώνοντας ότι επιθυμεί «όλοι οι άνθρωποι να σωθούν
και να έρθουν εις την γνώσιν της αληθείας. Γιατί
υπάρχει ένας Θεός, και ένας μεσολαβητής μεταξύ Θεού
και ανθρώπων, ο άνθρωπος Ιησούς Χριστός, όστις
έδωκεν εαυτόν αντίλυτρον υπέρ πάντων, μαρτυρίαν
γενομένην εν ώρισμένοις καιροίς"- Α Τιμ. 2: 3-6
Η κατανόηση της εξήγησης της Αγίας Γραφής
ότι ο Ιησούς Χριστός είναι η πρώτη και η τελευταία
άμεση δημιουργία του Θεού μας βοηθά να
κατανοήσουμε τα λύτρα (τα αντίλυτρα). Γνωρίζοντας
ότι ο Θεός έδωσε τον μονογενή γιο του να "εξαγοράσει"
(λυτρώσει) τον Αδάμ και την φυλήν του μας βοηθά να
εκτιμήσουμε σε μεγάλο βαθμό την πλήρη έννοια της
δήλωσης ότι «Ο Θεός είναι αγάπη» (Ιωάννης 4: 8) Όπως
έχουμε συλλάβει αυτές τις βασικές αρχές της Αλήθειας,
η αγάπη μας για τον Ουράνιο Πατέρα βαθαίνει.
Ταπεινωνόμαστε, επίσης, συνειδητοποιώντας ότι η
κατανόησή μας κατέστη δυνατή μόνο με την φώτιση του
Αγίου Πνεύματος, ένα δώρο της χάριτός του. Θα
μπορούσαμε να καθορίσουμε κατάλληλα τον έπαινο ως
μια ειλικρινή έκφραση ευχαριστίας, αγάπης, ευλάβειας
και σεβασμού της καρδιάς για τον Θεό. Πόσο
αξιέπαινος είναι ο Θεός--ο Δημιουργός.
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Μάθημα Δύο

Αποδόστε έπαινον εις τα
μεγαλεία του Θεού

Εδάφιο κλειδί: "Ψάλατε εις τον Κύριον άσμα νέον·
ψάλατε εις τον Κύριον, πάσα η γη." - Ψαλμός 96: 1
Επιλεγμένα εδάφια: Ψαλμός 96: 1-6, 10-13
Ένας από τους τρόπους με τους οποίους
μπορούμε να δοξάζουμε τα μεγαλεία του Θεού είναι να
θυμόμαστε, και να διεκδικήσουμε ως δική μας, την
υπόσχεση της αγάπης του να ευλογήσει όλες τις
οικογένειες της γης. Αυτή η υπόσχεση εκφράστηκε για
πρώτη φορά στον Αβραάμ. Στην πληρότητά της, ο Θεός
την έδωσε λόγω της προθυμίας του Αβραάμ να θυσιάσει
το γιο του Ισαάκ. (Γεν 22: 16-18) Στην εμπειρία αυτή
φαίνεται η αγάπη του Θεού στην προσφορά του γιου
του, Ιησού, ως λυτρωτική θυσία για λογαριασμό
ολόκληρης της ανθρώπινης οικογένειας. (Κατα Ιωάννην
3: 16,17) Η υπόσχεση του Θεού στον Αβραάμ ήταν με
τη μορφή ένορκης διαθήκης. Ο Παύλος δηλώνει: "Διότι
ο Θεός, δίδων επαγγελίαν εις τον Αβραάμ, επειδή δεν
είχε να ομόση εις ουδένα μεγαλήτερον, ώμοσεν εις
εαυτόν." - Εβρ. 6:13
Η κατανόηση για την υπόσχεση του Θεού να
ευλογήσει όλες τις οικογένειες της γης έχει σε μεγάλο
βαθμό κρυφτεί ανα τους αιώνες. Αρχικά, οι Ισραηλίτες
πίστευαν ότι η υπόσχεση ήταν για αυτούς και μόνο.
Μετά την απελευθέρωση τους από την αιγυπτιακή
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δουλεία, ο Θεός μίλησε στον Μωυσή λέγοντας: «Ούτω
θέλεις ειπεί προς τον οίκον Ιακώβ, και αναγγείλει προς
τους υιούς Ισραήλ. 4 Σεις είδετε όσα έκαμα εις τους
Αιγυπτίους, και σας εσήκωσα ως επί πτερύγων αετού
και σας έφερα προς εμαυτόν· 5 τώρα λοιπόν εάν τωόντι
υπακούσητε εις την φωνήν μου, και φυλάξητε την
διαθήκην μου, θέλετε είσθαι εις εμέ ο εκλεκτός από
πάντων των λαών· διότι ιδική μου είναι πάσα η γή· 6 και
σεις θέλετε είσθαι εις εμέ βασίλειον ιεράτευμα και έθνος
άγιον. Ούτοι είναι οι λόγοι, τους οποίους θέλεις ειπεί
προς τους υιούς Ισραήλ» (. Έξοδ 19: 3-6) Η
ανταπόκρισις του λαού ήταν «Όλα αυτά που ελάλησε ο
Κύριος θα κάνουμε» - εδαφ. 8
Το Ισραήλ εξήρε τον Θεό για την ευνοϊκή θέση
τους, νομίζοντας ότι επρόκειτο να είναι μια αέναη
ευλογία. Η ιδιαίτερη, ωστόσο, θέση τους ενώπιον του
Θεού είχε αφαιρεθεί τελικά λόγω ανυπακοής. "1
Ακούσατε τον λόγον τούτον, τον οποίον ελάλησεν ο
Κύριος εναντίον σας, υιοί Ισραήλ, εναντίον παντός του
γένους, το οποίον ανεβίβασα εκ γης Αιγύπτου λέγων, 2
Εσάς μόνον εγνώρισα εκ πάντων των γενών της γής· διά
τούτο θέλω σας τιμωρήσει διά πάσας τας ανομίας σας."
(Αμώς 3: 1, 2) Όταν το Ισραήλ απέρριψε τον Ιησού ως
τον Μεσσία τους, δήλωσε, «Ιδού, αφίνεται εις εσάς ο
οίκός σας έρημος.» - Ματ. 23:38
Αφού αφαίρεσε την ξεχωριστή χάρη του από το
Ισραήλ, ο Θεός στράφηκε προς τα έθνη. (Πράξεις 13:46)
Χωρίς, ωστόσο, το Άγιο Πνεύμα να φωτίσει πάνω στο
σχέδιο του Θεού να ευλογήσει όλες τις οικογένειες της
γης, ο Χριστιανισμός έχει περιορίσει σε μεγάλο βαθμό
τις ευλογίες της υπόσχεσης αυτής ακριβώς για τους
ίδιους. Η ψευδής διδασκαλία πως η σωτηρία είναι
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διαθέσιμη μόνο σε αυτήν την διάρκεια ζωής τους έχει
αναγκάσει να φοβούνται ότι όσοι δεν είναι, τώρα,
«σεσωσμένοι» θα πάνε στην αιώνια φωτιά της κόλασης
και όχι στον ουρανό. Αυτό το θεο-ατιμόν δόγμα έχει
κρύψει την ομορφιά της υπόσχεσης του Θεού να
ευλογήσει όλους όσους έχουν ζήσει ποτέ.
Ο Απόστολος Παύλος δηλώνει ότι η γνώση των
υποσχέσεων του Θεού έχει κρυφτεί ακόμη και από τους
Εθνικούς, στο σύνολό τους, επειδή δεν έχει ακόμη
εκχύσει το Άγιο Πνεύμα του της κατανοήσεως επ
αυτούς. (Α 'Κορ. 2: 7, Εφεσ. 1: 9, 3: 3, 4, 9) Η ομορφιά
και η πλήρης έκταση της υπόσχεσης του Θεού έχει μόνο
αναγνωριστεί από εκείνους που είναι εκ του Αγίου
Πνεύματος γεννηθείς. «26 το μυστήριον, το οποίον ήτο
αποκεκρυμμένον από των αιώνων και από των γενεών,
τώρα δε εφανερώθη εις τους αγίους αυτού, 27 εις τους
οποίους ηθέλησεν ο Θεός να φανερώση τις ο πλούτος
της δόξης του μυστηρίου τούτου εις τα έθνη, όστις είναι
ο Χριστός εις εσάς, η ελπίς της δόξης.» (Κολ 1: 26, 27).
Είμαστε ευγνώμονες που η Hμέρα πλησιάζει γρήγορα,
όταν ύμνοι επαίνου θα προσφέρονται στον Κύριο απο
όλη την ανθρωπότητα, Εβραίους και Εθνικούς, για τα
μεγαλεία του.
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Μάθημα Τρία

Δοξάστε τον Θεό τον Ευεργέτη

Εδάφιο κλειδί: «5 Διά τρομερών πραγμάτων μετά
δικαιοσύνης θέλεις αποκρίνεσθαι προς ημάς, Θεέ της
σωτηρίας ημών, η ελπίς πάντων των περάτων της γης,
και των μακράν εν θαλάσση» - Ψαλμός 65: 5
Επιλεγμένα εδάφια: Ψαλμός 65: 1, 2, 9-13
Μια σημαντική πτυχή του επαίνου που θέλουμε
να μάθουμε είναι αυτή της ευχαριστίας και της
εκτίμησης για τις εμπειρίες που ο Θεός μας δίνει κάθε
μέρα για την ανάπτυξή μας. Η μετάφραση King James
του κλειδιού εδαφιού μας χρησιμοποιεί τη φράση
«φοβερά πράγματα», ωσάν να έχει ετοιμάσει ο Θεός μια
οδυνηρή πορεία για μας να ακολουθήσουμε. Η έννοια,
ωστόσο, της αρχικής εβραϊκής λέξης έχει την έννοια της
ευλάβειας, ή να σταθεί κάποιος με δέος. Η μετάφρασις
Νέα American Standard Bible μεταφράζει το εδάφιο,
«Με φοβερό έργα Μπορείτε να μας απαντήσετε στη
δικαιοσύνη, ω Θεέ της σωτηρίας μας, εσυ που είσαι η
εμπιστοσύνη όλων των πέρατων της γης και των πιο
μακρινών θαλάσσων.»
Τα προηγούμενα εδάφια του μαθήματος μας
περιγράφουν το ακροατήριον του ψαλμωδού με
προφητική γλώσσα ως πνευματικό Σιών--τον Χριστό και
τη νύφη του, «Η νύφη του Αμνού." (Αποκ 21: 9) Μαζί
θα συσταθούν με θεία δόξα και δύναμη, όταν όλα τα
μέλη της τάξεως «νύφης» θα έχουν κάνει την κλήση και
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την εκλογή τους βέβαιες με το να είναι πιστοί μέχρι
θανάτου. (Αποκάλυψη 2:10) Η τάξις του Χριστού θα
φέρει χαρά σε ολόκληρη τη γη, και θα χρησιμεύσει ως ο
δίαυλος του Θεού για να ευλογείται όλη η ανθρωπότητα.
Ο προφήτης Μιχαίας έγραψε: «Διότι ο νόμος θα βγει
από τη Σιών, και ο λόγος του Κυρίου από την
Ιερουσαλήμ.» (Μιχ 4: 2) θα είναι η τιμή και το προνόμιο
αυτής της τάξεως της "Σιών" να είναι βασιλείς και ιερείς
στο πολυαναμενόμενο γήινο βασίλειο για το οποίο
προσευχόμεθα εμείς όλοι. - Αποκαλ. 20: 6, Ματ. 6:10
Στο εδάφιο 11 του μαθήματός μας, ο ψαλμωδός
επαινεί τον Θεό, λέγοντας: «Στεφανόνεις το έτος με τα
αγαθά σου.» Είναι σωστό ο λαός του Κυρίου να κρατάει
λογαριασμό για τους οικτιρμούς και τις ευλογίες που
τους έχει παράσχει ο Θεός, μήπως μας υπερισχύσουν οι
έγνοιες αυτής της ζωής, ή τα γήινα πλούτη που μπορεί
να μας κάνουν να "αποσταστήσουμε" από την
πνευματική μας ανάπτυξη ως νέα πλάσματα. Καθώς
ωριμάζουμε εν Χριστώ, θα αντιληφθούμε ότι αυτές οι
χαρές είναι απο ένα ιερότερο και πιο διαρκή είδος από ό,
τι είχαμε γνωρίσει ποτέ πριν. Εμείς θα τους
αναγνωρίσουμε ως έχουντας τη πηγή τους στις εμπειρίες
που παρέχονται από τον Επουράνιο Πατέρα μας, που
είναι πάντα για την υψηλότερη πνευματική μας πρόνοια.
Έχουμε κι άλλες εμπειρίες που δεν είναι κι τόσο
ευχάριστες για τη σάρκα, αλλά μπορούμε να τις
δεχτούμε με χαρά επειδή αναπτύσσουν μέσα μας έναν
χαρακτήρα τύπου Χριστού. Για αυτές τις εμπειρίες, ο
Απόστολος Ιάκωβος γράφει, "2 Πάσαν χαράν νομίσατε,
αδελφοί μου, όταν περιπέσητε εις διαφόρους
πειρασμούς, 3 γνωρίζοντες ότι η δοκιμασία της πίστεώς
σας εργάζεται υπομονήν. 4 Η δε υπομονή ας έχη έργον
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τέλειον, διά να ήσθε τέλειοι και ολόκληροι, μη όντες εις
μηδέν ελλιπείς." (Ιακώβου 1: 2-4) Ο Απόστολος Παύλος
βεβαιώνει, επίσης, αυτό, λέγοντας,"Και ουχί μόνον
τούτο, αλλά και καυχώμεθα εις τας θλίψεις, γινώσκοντες
ότι θλίψις εργάζεται υπομονήν." - Ρωμ. 5: 3
Οι Γραφές μας διαβεβαιώνουν ότι οι δοκιμασίες
μας δεν θα είναι ποτέ περισσότερο από ό, τι μπορούμε
να αντέξουμε. Ο Παύλος λέει κι πάλι, «13 Πειρασμός
δεν σας κατέλαβεν ειμή ανθρώπινος· πιστός όμως είναι
ο Θεός, όστις δεν θέλει σας αφήσει να πειρασθήτε υπέρ
την δύναμίν σας, αλλά μετά του πειρασμού θέλει κάμει
και την έκβασιν, ώστε να δύνασθε να υποφέρητε.» (Α
'Κορ 10:13). Αυτά τα παρηγορητικά λόγια είναι
σύμφωνα με την υπόσχεση του Θεού: "Ποτέ δεν θα σε
αφήσω, ούτε εγκαταλείψω ." - Εβρ. 13: 5
Σίγουρα, μπορούμε να δοξάσουμε τον Θεό ως
τον πάνσοφο παροχέα των εμπειριών μας. "3 Ευλογητός
ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο
Πατήρ των οικτιρμών και Θεός πάσης παρηγορίας, 4 ο
παρηγορών ημάς εν πάση τη θλίψει ημών, διά να
δυνάμεθα ημείς να παρηγορώμεν τους εν πάση θλίψει
διά της παρηγορίας, με την οποίαν παρηγορούμεθα
ημείς αυτοί υπό του Θεού·" - Β' Προς Κορ. 1: 3, 4.
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Μάθημα Τέσσερα

Επαινώντας τα έργα του Θεού

Εδάφιο κλειδί: «Πόσον μεγάλα είναι τα έργα σου,
Κύριε· τα πάντα εν σοφία εποίησας· η γη είναι πλήρης
των ποιημάτων σου.» - Ψαλμός 104: 24
Επιλεγμένο εδάφιο: Ψαλμός 104: 1-4, 24-30
Σε ένα προηγούμενο μάθημα, εξετάσαμε το πώς ο
Θεός χρησιμοποίησε διάφορα μέσα για να δημιουργήσει
και να προετοιμάσει την γην--το αιώνιο σπίτι του
ανθρώπου. Σήμερα στρέφουμε την προσοχή μας στην
αξιοσημείωτη σοφία πίσω από αυτή τη δημιουργία και
πώς σχετίζεται με τον άνθρωπο. Είναι εύκολο να δούμε
με θαυμασμό την μεγάλη ποικιλία μέσα στον κόσμο των
ζώων και των φυτών που βλέπουμε ολο γύρω μας. Αυτά
είναι πράγματι μέρος των «πολλαπλών» έργων του
Θεού, που σχηματίζονται και δημιουργούνται από την
αλάνθαστη σοφία του.
Η εξιστόριση της Γένεσης για την δημιουργία
μας λέει ότι μετά δημιουργήθηκε ο άνθρωπος, ο Θεός
τον καθοδήγησε, "28 και ευλόγησεν αυτούς ο Θεός· και
είπε προς αυτούς ο Θεός, Αυξάνεσθε και πληθύνεσθε
και γεμίσατε την γην και κυριεύσατε αυτήν, και
εξουσιάζετε επί των ιχθύων της θαλάσσης και επί των
πετεινών του ουρανού και επί παντός ζώου κινουμένου
επί της γης. 29 Και είπεν ο Θεός, Ιδού, σας έδωκα πάντα
χόρτον κάμνοντα σπόρον, όστις είναι επί του προσώπου
πάσης της γης, και παν δένδρον, το οποίον έχει εν εαυτώ
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καρπόν δένδρου κάμνοντος σπόρον· ταύτα θέλουσιν
είσθαι εις εσάς προς τροφήν· 30 και εις πάντα τα ζώα
της γης και εις πάντα τα πετεινά του ουρανού και εις παν
ερπετόν έρπον επί της γης και έχον εν εαυτώ ψυχήν
ζώσαν, έδωκα πάντα χλωρόν χόρτον εις τροφήν. Και
έγεινεν ούτω." - Γεν. 1:28-30
Σε αυτά τα εδάφια, βλέπουμε τη σχέση μεταξύ
των κατώτερων μορφών δημιουργίας και ανθρώπου.
Δίνοντάς του την εξουσία πανω από όλα τα άλλα έμβια
όντα πάνω στη γη, ο Θεός τοποθέτησε τον άνθρωπο σε
μια ανώτερη θέση απέναντι στο βασίλειο των φυτών και
των ζώων. Αν και είμαστε απλώς στίγματα στο σύμπαν,
ο Θεός δηλώνει την ιδιαίτερη αγάπη του για την
ανθρώπινη φυλή μέσα από τα εμπνευσμένα λόγια του
ψαλμωδού: "3 Όταν θεωρώ τους ουρανούς σου, το
έργον των δακτύλων σου, την σελήνην και τους
αστέρας, τα οποία συ εθεμελίωσας, 4 Τι είναι ο
άνθρωπος, ώστε να ενθυμήσαι αυτόν; ή ο υιός του
ανθρώπου, ώστε να επισκέπτησαι αυτόν; 5 Συ δε έκαμες
αυτόν ολίγον τι κατώτερον των αγγέλων, και με δόξαν
και τιμήν εστεφάνωσας αυτόν. 6 Κατέστησας αυτόν
κύριον επί τα έργα των χειρών σου· πάντα υπέταξας
υποκάτω των ποδών αυτού· 7 πάντα τα πρόβατα και
τους βόας, έτι δε και τα ζώα του αγρού· 8 τα πετεινά του
ουρανού, και τους ιχθύας της θαλάσσης, πάντα τα
διαπορευόμενα τας οδούς των θαλασσών. 9 Κύριε ο
Κύριος ημών, πόσον είναι θαυμαστόν το όνομά σου εν
πάση τη γη." - Ψαλμ. 8: 3-9
Ο Ψαλμωδός εδώ δείχνει ότι τα έργα του Θεού
είναι πολλαπλά, και είναι στον άνθρωπο, όπου η σοφία
και η αγάπη του είναι η πιο εμφανή. Ο Αδάμ
δημιουργήθηκε τέλεια, και η ζωή του θα μπορούσε να
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συνεχιστεί για πάντα. Η Αγία Γραφή, ωστόσο, εξηγεί ότι
με την ανυπακοή του «η αμαρτία εισήλθεν εις τον
κόσμον, και ο θάνατος δια μέσου της αμαρτίας," η ποινή
που μεταβιβάστηκε έκτοτε σε κάθε γενιά. - Ρωμ. 5:12
Ομως, ο Θεός δεν μας άφησε απελπιστικά στις
αμαρτίες μας. Ο απόστολος Ιωάννης εκφράζει την
αγάπη του Ουράνιου Πατέρα για την ανθρώπινη
δημιουργία του και μας δίνει ελπίδα, λέγοντας: «8 Όστις
δεν αγαπά δεν εγνώρισε τον Θεόν, διότι ο Θεός είναι
αγάπη. 9 Εν τούτω εφανερώθη η αγάπη του Θεού προς
ημάς, ότι τον Υιόν αυτού τον μονογενή απέστειλεν ο
Θεός εις τον κόσμον, διά να ζήσωμεν δι' αυτού. 10 Εν
τούτω είναι η αγάπη, ουχί ότι ημείς ηγαπήσαμεν τον
Θεόν, αλλ' ότι αυτός ηγάπησεν ημάς και απέστειλε τον
Υιόν αυτού ιλασμόν περί των αμαρτιών ημών.»- Α'
Ιωάν. 4:8-10
Ο Θεός μας έχει δώσει τα καλά νέα της έργου
του της λύτρωσης, παρέχεται μέσα από το πολύτιμο
αίμα του Υιού του, του Ιησού Χριστού. Αυτή η
υπόσχεση δεν είναι μόνο δική μας, αλλά είναι για όλη
την ανθρωπότητα. (Α΄Ιωάν. 2: 1, 2) Πράγματι, η χύσις
του "πολύτιμου αίματος του Χριστού ... είχε
προκαθοριστεί από καταβολής του κόσμου," ώστε "η
πίστις και η έλπις ημών να είναι στον Θεό." (Α. Πετ.
1:19-21) Για όλα τα δυνατά έργα του, δόξα στο Θεό!
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Μάθημα πέμπτο

Όλη η δημιουργία επαινεί τον
Θεό

Εδάφιο κλειδί: «Ας αινώσι το όνομα του Κυρίου· διότι
αυτός προσέταξε, και εκτίσθησαν.» - Ψαλμός 148: 5
Επιλεγμένο εδάφιο: Ψαλμός 148
Τα μαθήματά μας αυτό το μήνα, που
επικεντρώθηκαν στην απόδοση επαίνου στον Θεό,
αποκάλψαν σημαντικές βιβλικές αλήθειες σχετικά με
ιδιαίτερη αγάπη του για την ανθρωπότητα. Οι Γραφές
καθιστούν πρόδηλο το ότι το πρώτο δημιούργημα του
Θεού ήταν ο μονογενής Υιός του. Ο υπάκουος γιος του,
στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε ως μέσο για τη
δημιουργία όλων των άλλων πραγμάτων, υπό τη
καθοδήγηση του Ουράνιου Πατέρα του. Διαπρεπείς
ανάμεσα στη δημιουργία του Θεού ήταν οι πρώτοι μας
γονείς, ο Αδάμ και η Εύα, οι οποίοι ήταν ειδικά
ευλογημένοι από τη λήψη εξουσίας πάνω απο όλη τη
δημιουργία του Θεού. - Ψαλ. 8: 3-9
Σε αυτά τα μαθήματα, έχουμε δει επίσης ότι ο
Θεός σχεδίασε ένα σχέδιο με το οποίο να ευλογηθεί όλη
η ανθρωπότητα μέσα από το δώρο του Υιού αυτού του
μονογενή. Δια μέσου αυτού, η τιμή της εξαγοράς είχε
προβλεφθεί για όλη την ανθρωπότητα, έτσι ώστε να
μπορεί να απελευθερωθεί από την κατάρα του θανάτου
που επιφέρει η ανυπακοή του Αδάμ. (Κατα Ιωάννην 3:
16,17, Ρωμ. 5: 12-19) Περιλαμβάνεται στο σχέδιο του
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Θεού ήταν επίσης μια διάταξη για την επιλογή μιας
ειδικής τάξεως που ονομάζεται η "νύφη του Χριστού"
για να βοηθήσει στην παραχώρηση αυτών των ευλογιών
σε μια ερχόμενη βασιλεία επί της γης. (Αποκάλυψη 21:
2-4) Ο Θεός έχει δώσει ειδικές διατάξεις για να
βοηθηθεί αυτοί οι κλητοί ώστε να αναπτύξουν έναν
χαρακτήρα τύπου Χριστού κατά τη διάρκεια αυτού του
Αιώνος του Ευαγγελίου.
Το σημερινό μας μάθημα, που έχει ληφθεί από
τον Ψαλμό 148, αναφέρεται όχι μόνο στον άνθρωπο που
αποδίδει έπαινο στον Θεό, αλλά και στην
καταλληλότητα του συνόλου της δημιουργίας του να το
πράξει. Στα πρώτα πέντε εδάφια, θα βρείτε οδηγίες για
τα αγγελικά τάγματα για να αποδώσουν τον έπαινο. Οι
άγγελοι γνώριζαν τον Υιό του Θεού στην προανθρώπινη ύπαρξή του και ως εκ τούτου έψαλαν ύμνους
κατά τη γέννησή του ως Ιησού στη Βηθλεέμ. (Κατα
Λουκάν 2: 13-14) Καθώς βλέπουν το πλήρες σχέδιο του
Θεού να συνεχίζει να ξεδιπλώνεται στην τελική
ολοκλήρωσή του, οι άγιοι άγγελοι θα υμνούν
χαρούμενοι επαίνους ενώπιον του θρόνου του Θεού σε
όλη την αιωννότητα.- Αποκαλ. 5: 13, 7: 11,12
Εδάφιο έξι του μαθήματός μας δίνει τη
βεβαιότητα ότι οι δημιουργίες του Θεού "εστερέωσεν
αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα" Κάποιοι
αρνήθηκαν αυτή την υπόσχεση από την λανθασμένη
διδασκαλία ότι η γη θα καταστραφεί. Όμως, η Γραφή
επιβεβαιώνει με συνέπεια την υπόσχεση του Θεού, όπως
αναφέρεται σε αυτό το εδάφιο. Ένα τέτοιο παράδειγμα
δηλώνει με έμφαση, «η γη μένει για πάντα.» - Εκκλ. 1: 4
Οι άλλες συνιστώσες της δημιουργίας
αναφέρονται στον Ψαλμό 148 ως αποδίδοντα έπαινο στο
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Θεό. «7 Αινείτε τον Κύριον εκ της γης, δράκοντες και
πάσαι άβυσσοι· 8 πυρ και χάλαζα, χιών και ατμίς,
ανεμοστρόβιλος, ο εκτελών τον λόγον αυτού· 9 τα όρη
και πάντα τα βουνά· δένδρα καρποφόρα και πάσαι
κέδροι· 10 τα θηρία και πάντα τα κτήνη· ερπετά και
πετεινά πτερωτά. 11 Βασιλείς της γης και πάντες λαοί·
άρχοντες και πάντες κριταί της γής· 12 νέοι τε και
παρθένοι, γέροντες μετά νεωτέρων.» - εδαφ. 7-12
Ο Ψαλμωδός συνοψίζει το προνόμιο όλης της
δημιουργίας ίνα δοξάζει τον Θεόν εις τα εδάφια 13 και
14: «13 ας αινώσι το όνομα του Κυρίου· διότι το όνομα
αυτού μόνου είναι υψωμένον· 14 Η δόξα αυτού είναι επί
την γην και τον ουρανόν...» Τέλος, γίνεται μια ειδική
αναφορά για τους "αγίους" του Θεού, και το Ισραήλ,
καθώς ως αποδίδοντα έπαινο στον Θεό. Ο Ψαλμός
καταλήγει: «και αυτός ύψωσε κέρας εις τον λαόν αυτού,
ύμνον εις πάντας τους οσίους αυτού, εις τους υιούς
Ισραήλ, λαόν όστις είναι πλησίον αυτού. Αλληλούϊα.»
Ανυπομονούμε για τη στιγμή που όλη η δημιουργία θα
δοξάσει τον Θεό!
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ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ

«ἀλλὰ καθὼς γέγραπται· Ἃ ὀφθαλμὸς οὐκ εἶ καὶ οὖς
οὐκ ἤκουσεν καὶ ἐπὶ καρδίαν ἀνθρώπου οὐκ ἀνέβη,
[a]ὅσα ἡτοίμασεν ὁ θεὸς τοῖς ἀγαπῶσιν αὐτόν. »

ΠΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΟΥΣ Α΄ 2:9
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