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ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 
 

 
Λύση προς μόνιμη υγειονομική 

περίθαλψη 
 

"Ευλόγει, η ψυχή μου, τον Κύριον, και μη λησμονής 
πάσας τας ευεργεσίας αυτού· τον συγχωρούντα πάσας 

τας ανομίας σου· τον ιατρεύοντα πάσας τας 
αρρωστίας σου· τον λυτρόνοντα εκ της φθοράς την 

ζωήν σου· τον στεφανούντά σε με έλεος και 
οικτιρμούς· τον χορτάζοντα εν αγαθοίς το γήράς σου· η 

νεότης σου ανανεούται ως του αετού." 
 Ψαλμός 103: 2-5 

 
         Κατά τη διάρκεια του περασμένου αιώνα, 
λόγω της προόδους στην ιατρική και σε πολλούς 
άλλους τομείς, το προσδόκιμο ζωής του ανθρώπου 
έχει αυξηθεί σημαντικά. Έχει υπερδιπλασιαστεί σε 
παγκόσμιο επίπεδο.  Ένα άτομο που γεννήθηκε το 
1916 αναμενόταν να ζήσει, κατά μέσο όρο, όχι 
περισσότερο από 35 χρόνια. Έναν αιώνα αργότερα, 
το 2016, ο αριθμός αυτός είχε αυξηθεί σε 72 
χρόνια. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το προσδόκιμο 
ζωής κατά τη γέννηση έχει αυξηθεί από τα 52 
χρόνια το 1916 στα σχεδόν 80 χρόνια σήμερα, μια 
αύξηση άνω του 50%. 

 Ωστόνο, συνοδεύοντας αυτές τις αυξήσεις 
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του προσδόκιμου ζωής, ήταν ο οικονομικός πόνος 
και η έντασις των εκτιναζόμενω κόστων.Είτε 
μιλάμε για έξοδα για γιατρούς, νοσοκομεία, 
φαρμακευτικές αγωγές, ανάρωση, μακροχρόνια 
φροντίδα υγείας, ασφάλιση υγείας, ή άλλα έξοδα, 
το συνολικό κόστος της υγειονομικής περίθαλψης 
έχει αυξηθεί σε πρωτοφανή και φαινομενικά μη 
βιώσιμα επίπεδα. Σύμφωνα με στοιχεία του 2015 
που δημοσιεύθηκαν από τα Κέντρα Ελέγχου και 
Πρόληψης Νοσημάτων, το ετήσιο κόστος της 
υγειονομικής περίθαλψης είναι ελαφρώς κάτω των 
$10.000 ανά άτομο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για 
να το θέσω διαφορετικά, τα έξοδα που συνδέονται 
με την υγειονομική περίθαλψη σήμερα συνθέτουν 
ένα εντυπωσιακό 17% της συνολικής οικονομικής 
παραγωγής της χώρας μας, και αυτό είναι πιθανό να 
αυξηθεί στο 20% μέχρι το έτος 2020. 
 
ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Με τα χρόνια, προσφέρθηκαν πολλές 
προτάσεις και μερικές ψηφίστηκαν σε νόμο, που 
προσπαθούν να ελαφρύνουν το βάρος των δαπανών 
υγειονομικής περίθαλψης για τον καταναλωτή. Τα 
περισσότερα από αυτά τα προγράμματα έχουν 
επίσης σχεδιαστεί για να παρέχουν οφέλη σε 
εκείνους που διαφορετικά δεν θα μπορούσαν να 
ανταπεξέλθουν  στα έξοδα ιατρικής περίθαλψη. 
Ένα παράδειγμα ορόσημο ήταν το 1965, όταν η 
νομοθεσία θεσπίστηκε η οποία  επέφερε το 
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Medicare, το οποίο κάλυψε τόσο των 
νοσοκομειακών όσο και ένα σημαντικό μέρος των 
ιατρικών εξόδων στους ηλικιωμένους πολίτες.    

Άλλες μεταρρυθμίσεις υγειονομικής 
περίθαλψης έχουν τεθεί σε εφαρμογή σε χρόνια που 
μεσολάβησαν. Η πιο σημαντική από αυτές ήταν το 
2010, όταν o Νόμος για τη προστασία των ασθενών 
και την οικονομικά προσιτή φροντίδα υγείας (ο 
«PPACA», Patient Protection and Affordable Care 
Act), επίσης γνωστός ως «Obamacare», τέθηκε σε 
ισχύ. Η νομοθεσία αυτή είχε ως σκοπό να 
εξαλειφθούν οι πρακτικές ορισμένων ασφαλιστικών 
εταιρειών για τον έλεγχο προ-υπαρχουσών 
συνθηκών, ασφαλίστρων φορτίου, ακύρωσης των 
πολιτικών λόγω τεχνικών λεπτομερειών, και να 
θέσει ανώτατα όρια για τις ετήσιες και τις, για μια 
ζωή, καλύψεις. Ο PPACA είχε ως στόχο να 
δημιουργήσει έναν ανταγωνισμό τιμών, 
επιτρέποντας στους καταναλωτές να συγκρίνουν 
και να ψωνίζουν για ασφάλιση μέσω μιας 
ανταλλαγής ασφάλισης υγείας μέσω του 
διαδικτύου, διατηρώντας παράλληλα την ιδιωτική 
ασφάλιση και τις επιλογές πάροχου υγειονομικής 
περίθαλψης που είναι ήδη σε ισχύ. 
 
 ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ--ΝΕΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Με τη νίκη του Donald Trump στις 
προεδρικές εκλογές του περασμένου έτους, μια νέα 
διοίκηση και ένα διαφορετικό πολιτικό κόμμα έχει 
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εισέλθει στο Λευκό Οίκο.Ο νέος Πρόεδρος, όπως 
ήταν αναμενόμενο, έχει ζητήσει την κατάργηση του 
Obamacare, προτείνοντας ότι πρέπει να 
αντικατασταθεί από κάποιο άλλο πρόγραμμα 
υγειονομικής περίθαλψης. Από τη θέσπισή της, 
έχουν εγερθεί πολλές αντιρρήσεις κατά του 
Obamacare. Μερικά από αυτές είναι: Επιβάλλει 
φόρο ποινή για ανθρώπους που δεν αγοράζουν 
ασφάλιση υγείας; ο φόρος ποινή, με τη σειρά του, 
βάζει πίεση σε υγιείς ανθρώπους να αγοράσουν 
σχέδια φροντίδας υγείας που δεν θέλουν; το 
σύστημα προβλέπει επιδοτήσεις με βάση το 
εισόδημα; και αυξάνει τους φόρους για πλούσιους 
Αμερικανούς και τμήματα του ιατρικού κλάδου για 
τη συμβολή για την χρηματοδότηση της συνολικής 
εφαρμογής του σχεδίου.  

Κατά τη διάρκεια της σύνταξης αυτού του 
άρθρου, αποσύρθηκε ένα νομοσχέδιο για την 
κατάργηση και αντικατάσταση του PPACA, που 
είχε αποσταλεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων από 
την ομάδα του Προέδρου Τράμπ.Τα υπερ-
συντηρητικά ρεπουμπλικανικά μέλη της Βουλής 
είπαν ότι δεν προχώρησαν αρκετά προς την 
κατεύθυνση της κατάργησης του Obamacare, και 
ορκίστηκαν να τι καταψηφίσουν.Αυτό, μαζί με την 
πλήρη αντίθεση του Δημοκρατικού κόμματος σε 
οποιαδήποτε κατάργηση, καταδίκασε το πέρασμα 
της νομοθεσίας. Μέσα στις επόμενες εβδομάδες, 
είναι πολύ πιθανό να συντελεσθούν περαιτέρω 
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εξελίξεις, μεταξύ των οποίων ίσως και η εισαγωγή 
μιας αναθεωρημένης νομοθεσίας για το Κογκρέσο. 

Ανεξάρτητα από το τι θα συμβεί ως 
αποτέλεσμα της διαχείρισης της παρούσας 
κυβέρνησης για το θέμα της υγειονομικής 
περίθαλψης, δεν είναι πιθανόν κανένα σχέδιο, που 
μπορεί να εγκριθεί από το Κογκρέσο και να 
υπογραφεί σε νόμο, να συνεπάρει την πλειοψηφία 
των ανθρώπων. Η κατάσταση της υγειονομικής 
περίθαλψης στην Αμερική παρουσιάζει μια απλή, 
αλλά σκληρή, πραγματικότητα.Δεν διαθέτουν τα 
μέσα ώστε να την έχουμε, αλλά δεν μπορούμε, 
επίσης, να είμαστε χωρίς αυτήν. Όπως πολλά από 
τα προβλήματα της εποχής μας, δεν φαίνεται να 
υπάρχει μια εφαρμόσιμη λύση για εμας. 

Κάθε λύση, πράγματι, είναι μόνο 
προσωρινή. Η υγειονομική περίθαλψη, ακόμη και 
στις καλύτερες στιγμές της, είναι απλά ένα θέμα 
πρόσθεσης μερικών ακόμη ετών στην διαδικασία 
του θανάτου.  Σε πολλές περιπτώσεις, απλά κάνει 
ένα άτομο όσο πιο άνετο γίνεται μέχρι να φθάσει το 
αναπόφευκτο τέλος--το θανάτο. Ο άνθρωπος απο 
μόνος του δεν μπορεί να προσφέρει καμία μόνιμη 
μέθοδο για την επίτευξη διαρκούς υγείας και ζωής, 
ανεξάρτητα από το τι μπορεί να επιτύχει στον χώρο 
της υγειονομικής περίθαλψης για λίγα μόλις χρόνια. 
Όμως, υπάρχει απάντηση για την συνεχιζόμενη 
επιθυμία της ανθρωπότητας για την υγεία και τη 
ζωή.Δεν περιλαμβάνει γιατρούς, τα νοσοκομεία, 



 
7 

ανθρωπογενή φάρμακα, ή την ασφάλιση υγείας. 
Είναι, μάλλον, η μόνιμη θεραπευτική δύναμη του 
Θεού. 
 
Ο ΜΕΓΑΣ ΙΑΤΡΟΣ 

Στο εναρκτήριο κείμενό μας, ο Θεός 
παρουσιάζεται ως ένας μεγάλος ιατρός που 
θεραπεύει όλες τις ασθένειες του λαού του.Ο 
προφήτης Ησαΐας προφητεύει επιπλέον μια μέρα, 
όταν οι κάτοικοι της γης «δεν θα πουν, είμαι 
άρρωστος,» και προφητείες ενος καιρού που θα 
έρθει όταν  το κάθε τυφλό μάτι θα ανοίξει, το κάθε 
αυτί θα ξεβουλώσει, ο χωλός θα πηξήξει, και το 
στόμα του κωφού θα τραγουδήσει. - Ησ. 33:24; 35: 
5,6 

Οι ασθένειες και ο θάνατος είναι οι 
μεγαλύτεροι εχθροί του ανθρώπου. Το ξέρουμε 
αυτό από τις παρατηρήσεις και τις εμπειρίες, γιατί 
οι σπόροι της ασθένειας και της αναπηρίας 
εργάζονται σε όλους μας, που οδηγούν σταδιακά 
στις αναπηρίες, τη γήρανση, και τελικά, το θάνατο. 
Παρά τις φιλότιμες προσπάθειες της ιατρικής 
επιστήμης του εικοστού πρώτου αιώνα, 
εκατομμύρια έχουν υποκύψει σε αυτό το μεγάλο 
εχθρό, ενώ σε νεαρή ηλικία και στην ακμή της 
ζωής. Κάθε πτυχή της παρούσας ύπαρξης του 
ανθρώπου γίνεται αβέβαιη από το αναπόφευκτο του 
θανάτου. 
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Η Πραγματικότητα του θανάτου διδάσκεται στη 
Αγία Γραφή 

Ασθένειες όλων των ειδών είναι απλά μια 
απόδειξη ότι η ανθρώπινη φυλή πεθαίνει. Είναι οι 
συνοδοί του θανάτου, και ο Απόστολος Παύλος μας 
πληροφορεί ότι ο Χριστός θα πρέπει να βασιλεύσει 
μέχρι να έχει καταστρέψει αυτόν τον εχθρό. 
(Α᾽Προς Κορ. 15: 25,26) Η καταστροφή του 
θανάτου θα περιλαμβάνει την εξάλειψη των νόσων, 
η οποία το φέρνει εις πέρας.Ο απόστολος Ιωάννης, 
που περιγράφει την σημασία του οράματος που του 
δόθηκε από τον Χριστό, είπε ότι θα έρθει καιρός 
όπου «δεν θα υπάρχει θάνατος πλεόν» ότι ο Θεός 
θα απαλείψει τα δάκρυα από το κάθε μάτια, όλος ο 
πόνος θα σταματήσει, και τα τελειώσουν η θλίψη 
και το πένθος. (Αποκάλυψη 21: 4) Μάλιστα, ένα 
από τα πράγματα που σφραγίζει την Αγία Γραφή με 
τη «βούλα» της αυθεντικότητας είναι ότι 
διακηρύσσει την πραγματικότητα του θανάτου από 
τις υποσχέσεις της ότι ο Θεός σχεδιάζει να 
εξαλείψει αυτό το μεγάλο εχθρό σε εύθετο χρόνο 
του.  

 Οι Γραφές αποκαλύπτουν ότι ο σκοπός του 
Θεού είναι να βάλει ένα τέλος στην αμαρτία και το 
θάνατι μέσω του γιου του Ιησού Χριστού, και ότι 
μέσω αυτού  θα έρθουν στους ανθρώπους υγεία και 
ζωή. Το γεγονός αυτό τονίζεται από ένα μήνυμα 
που έστειλε ο Ιησούς στον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Ο 
Ιωάννης φυλακίστηκε, και ενώ είχε προηγουμένως 
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ανακοινώσει τον Ιησού ως τον προλεχθέντα 
Μεσσία, και επίστευε εις βάθος ότι ήταν, είχε 
ζητήσει αργότερα μια διαβεβαίωση. Σε αυτό το 
πλαίσιο του μυαλού, έστειλε δύο από τους μαθητές 
του στον Ιησού ζητώντας, «Εσύ είσαι αυτός που 
πρέπει να έρθει, ή μήπως ψάχνουμε για έναν άλλο.» 
- Ματ.  11: 3 

Ο Ιησούς ζήτησε από τους αγγελιοφόρους 
να επιστρέψουν στον Ιωάννη και να του πουν ό, τι 
είδαν. Είδαν ότι κάθε είδους ασθένεια εθεραπεύετο, 
και ακόμη και οι νεκροί ηγείροντο.  Έγιναν 
μάρτυρες επίσης του γεγονότος ότι το ευαγγέλιο 
εκηρύσσετο στους φτωχούς. (εδάφ. 4,5) Ο Ιησούς 
ήξερε ότι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής θα πάρει αυτά τα 
πράγματα ως απόδειξη ότι είχε έρθει πραγματικά ο 
Μεσσίας, ο Χριστός, γιατί γνώριζε ο Ιωάννης ότι 
αυτά ήταν τα έργα που υποσχέθηκε ο Θεός θα 
επιτελέσει ο Μεσσίας για λογαριασμό των 
ανθρώπων.  
 
Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΙΣ 

Όπως έχουμε ήδη δει, ο Ιησούς θεράπευσε 
διάφορες ασθένειες και αναπηρίες των ανθρώπων.  
Η εξουσία αυτή δώθηκε επίσης στους δώδεκα 
απόστολους. Ένα παράδειγμα αυτού ήταν η 
θεραπεία του Πέτρου για τον κουτσό άνθρωπο που 
καθόταν στην είσοδο του ναού ζητώντας 
ελεημοσύνες. Αυτός ο άνθρωπος ήταν κουτσός από 
τη στιγμή της γέννησής του, αλλά όταν ο Πέτρος 
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έδωσε το λόγο της εξουσίας (το πρόσταγμα), 
αποκαταστάθηκε η ευρωστία των άκρων του.Όταν 
οι άνθρωποι ρώτησαν με ποια εξουσία και δύναμη 
θεραπεύθηκε αυτός ο άνθρωπος, ο Πέτρος εξήγησε 
ότι ήταν μέσω του Ιησού Χριστού του Ναζωραίου, 
τον οποίο εσταύρωσαν. - Πράξεις 3: 1-16 

O Πέτρος, ωστόσο, δεν σταμάτησε με αυτή 
την απάντηση στο ερώτημά τους.Αντ'αυτού, ο ίδιος 
συνέχισε και εξήγησε ότι μετά την επιστρογή του  
Ιησού Χριστό κατά τη δεύτερη παρουσία του, εκεί 
θα έρθει μια «εποχή της επιστροφής 
(αποκατάστασης) όλων των πραγμάτων.» Αυτός ο 
καιρός της γενικής επιστροφής ή 
αποκατάστασης,εξήγησε περαιτέρω ο Πέτρος, 
προελέχθη δια στόματος όλω του αγίων προφητών 
Θεού από καταβολής του κόσμου. - εδάφ. 20,21 
 Το μάθημα εδώ είναι σαφές, και το 
συμπέρασμα ολοφάνερο. Ο Πέτρος θεράπευσε ένα 
κουτσό. Αυτό επιτεύχθηκε μέσα από την πίστη του 
στο Χριστό. Χρησιμοποιώντας αυτό ως βάση για το 
κήρυγμά του, ο απόστολος εξήγησε ότι θα υπάρξει 
μια περίοδος γενικής αποκατάστασης μετά την 
επιστροφή του Χριστού, και ότι ήταν αυτό που 
προείπαν οι προφήτες του Θεού.  Ως εκ τούτου, το 
πρόγραμμα του Θεού για την επιστροφή της υγείας 
και της ζωής για τους ανθρώπους, δεν εμπρόκειται 
να εγκαινιαστεί μόνο μετά Δευτέρα Παρουσία του 
Χριστού και την ίδρυση της βασιλείας του.  
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ΘΕΙΕΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ 
Δεν απέτυχε αυτό το χαρακτηριστικό του 

σχεδίου του Θεού, κι ούτε πρόκειται. Όταν τεθεί σε 
λειτουργία, θα οδηγήσει σε πλήρη εκπλήρωση όλων 
των θείων υποσχέσεων της υγείας και της ζωής.  Θα 
ανοίξει το κάθε τυφλό μάτι; Θα ξεβουλώσει το κάθε 
κωφό αυτί; θα θεραπευθεί ο κάθε κουτσός.  Τότε 
κανείς σε ολόκληρο τον κόσμο που δέχεται την 
παροχή της χάριτος του Θεού μέσω του Χριστού θα 
χρειαστεί να πει, «Είμαι άρρωστος». 

Βλέπουμε ότι η κοινή γνώμη στην 
αρχαιότητα ανάμενε κάποια εξαιρετική επίδειξη της 
θεϊκής εξουσίας και δύναμης εκ μέρους εκείνων 
τους οποίους αποδέχτηκε ως έχοντας σταλεί από 
τον Θεό. Ο Θεός του Ισραήλ πολέμησε γι 'αυτούς 
στη μάχη και κατέστρεψε τους εχθρούς τους. 
Μερικοί από τους προφήτες του, ήγειραν τους 
νεκρούς.  Οι Εβραίοι στην εποχή του Ιησού, θα 
βρούν δύσκολο να δεχτούν τον Ιησού ως το 
μεγαλύτερο όλων των προφητών--εκείνον, 
πράγματι, για τον οποίο είπαν ότι θα έρθει--αν τα 
έργα του δεν ήταν μεγαλύτερα από αυτά όλων των 
προηγούμενων προφητών.  

Αυτός ήταν ένας λόγος για τον οποίο η 
διακονία του Ιησού συνοδεύτηκε από θαύματα--τη 
θεραπεία των ασθενών και την ανάσταση των 
νεκρών. Ομως, με τον τρόπο αυτό, παραδίδει 
επίσης μαθήματα αντικειμένων για αυτό που, αυτός 
ώς ο υπεσχημένος Μεσσίας, θα κάνει για όλο τον 
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κόσμο, και μετά από μια μόνιμη βάση, όταν ο 
εύθετος χρόνος του Θεού θα έλθει για αυτό το 
χακτηριστικό του σχεδίου του για να εγκαινιαστεί.  
 
Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ--ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 

Είναι το θέλημα του Θεού ότι όλοι όσοι 
δεχτούν το Χριστό και υπακούουν στους νόμους 
της βασιλείας του, θα πρέπει να αποκατασταθούν 
στην υγεία και θα ζήσουν για πάντα ως ανθρώπινα 
όντα.  Κάθε ένας από τους άγιους προφήτες, με τον 
ένα ή τον άλλο τρόπο, είχει προείπει για ένα 
παγκόσμιο πρόγραμμα για την αποκατάστασης της 
υγείας και της ζωής για την ανθρωπότητα. Ο Ιησούς 
αναφέρθηκε σε αυτό ως μια εποχή «αναγέννησης». 
(Ματθ. 19:28) Όπως έχει ήδη αναφερθεί, ο 
απόστολος Πέτρος την περιέγραψε ως «εποχή της 
επιστροφής (αποκατάστασης) όλων των 
πραγμάτων.»  Όμως, ο Ιησούς δεν ξεκίνησε αυτό το 
πρόγραμμα κατά την πρώτην του έλευσιν, ούτε 
υποσχέθηκε ο ίδιος σε κανένα από τους μαθητές 
του ότι θα μπορούσαν να αναμένουν να 
θεραπευτούν θεϊκά από σωματικές παθήσεις τους, 
λόγω της πίστης τους σε αυτόν.  

Το έργο της αποκατάστασης της 
ανθρώπινης φυλής στη ζωή είναι να ολοκληρωθεί 
κατά τη διάρκεια της χιλιετούς βασιλείας του 
Χριστού. (Αποκάλυψη 20: 6) Κατά το σύντομο 
χρονικό διάστημα της πρώτης Ελεύσεως του Ιησού, 
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κήρυξε την ελπίδα της βασιλείας. Σε συνδυασμό με 
το λεκτικό του μήνυμά του έδωσε πολλές πρακτικές 
επιδείξεις για το τι θα σήμαιναν οι ευλογίες της 
βασιλείας στους ανθρώπους, όταν ο εύθετος χρόνος 
θα έφθανε για τις υποσχέσεις Θεού ώστε να 
εκπληρωθούν.'Όπως επισημάναμε ήδη, τα θαύματα 
του Ιησού δεν είχαν οριστεί για να ξεκινήσουν ένα 
πρόγραμμα θεραπείας για αυτή τη σημερινή εποχή, 
αλλά είχαν σκοπό να είναι απεικονίσεις για το θείο 
σκοπό της μεσσιανικής βασιλείας. 
 
ΘΑ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ ΚΙ Η ΑΜΑΡΤΙΑ 

Η λέπρα ήταν διαδεδομένη στην εποχή του 
Ιησού, και εκείνη τη εποχή θεωρείτο ανίατη. 
Εξαιτίας αυτού ήταν ένα ταιριαστό σύμβολο της 
αμαρτίας, η οποία, από τη σκοπιά της ανθρώπινης 
ικανότητας, είναι κι αυτή ανίατη.  Ο θάνατος ήρθε 
στον κόσμο, λόγω της αμαρτίας. (Ρωμ. 5:12) 'Οταν 
ο Ιησούς καθάριζε τους λεπρούς της εποχής του, 
αποτύπωνε την πρόθεση του Θεού να αφαιρέσετε 
τελικά το σαράκι της αμαρτίας από τη γη και να 
καταστρέψει το θάνατο, το αποτέλεσμα της 
αμαρτίας. 

Στο σημείο αυτό, ο Θεός υποσχέθηκε μέσω 
του προφήτη Ησαΐα: ««Ελάτε, τώρα, να 
τακτοποιήσουμε τα ζητήματα ανάμεσά μας», λέει ο 
Ιεχωβά.+ «Αν οι αμαρτίες σας είναι κατακόκκινες, 
θα γίνουν λευκές σαν το χιόνι·+ αν είναι ερυθρές 
σαν την πορφύρα, θα γίνουν σαν το μαλλί. 19 Αν 
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εκδηλώσετε προθυμία και ακούσετε, θα φάτε τα 
αγαθά της γης.»  (Ισα.  1: 18,19) Παρατηρήστε ότι 
η υπόσχεση δεν εξασφαλίζει ένα σπίτι στον ουρανό, 
αλλά ότι οι πρόθυμοι και οι υπάκουοι «θα φάνε τα 
αγαθά της γης,» γιατί θα έχουν καθαριστεί από την 
αμαρτία. 
 
ΜΙΑ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 

Όπως σημειώθηκε νωρίτερα, ο προφήτης 
Ησαΐας, στις προβλέψεις του για τη στιγμή που η 
ανθρωπότητα θα πρέπει να αποκατασταθεί εις 
υγείαν και ζωήν, έγραψε ότι όλα τα τυφλά μάτια θα 
ανοίξουν.  Προφήτευσε, επίσης ότι ο κουτσός θα 
πηδάει σαν το ελάφι. Ήταν σύμφωνη με αυτό που ο 
Ιησούς, για να δείξει τη δόξα και τη δύναμη του 
ερχομού μεσσιανικού έργου του, αποκατάστησε την 
όραση για μερικούς από τους τυφλούς στην εποχή 
του, και θεράπευσε διάφορων ειδών κουτσός. 
(Ματθ. 15: 30) Με αυτά και άλλα θαύματα που 
έκανε για μόνο μερικούς λίγους, προανείγγειλε την 
«εποχή της επιστροφής», την οποία δεν θα είναι 
μόνο για μερικούς, αλλά για όλους που έλθουν με 
υπακοη καρδιά στους δίκαιους νόμους τη 
βασιλείας.  

Ο ίδιος ο θάνατος θα καταστραφεί από θεία 
δύναμη. Μέσω του όργανου της βασιλείας του 
Χριστού, ο Θεός «θα καταπιεί το θάνατο στη νίκη,» 
και «σκουπίσει τα δάκρυα από το κάθε πρόσωπο».  
(Ισα.  25: 8) Ο Ιησούς απεικόνισε αυτήν την 
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υπεσχεμένη νίκη ξυπνώντας μερικούς από τον ύπνο 
του θανάτου, αποδεικνύοντας έτσι ότι αυτός ο 
μεγάλος εχθρός δεν στέκεται εμπόδιο στο δρόμο 
του σχεδίου του Θεού για την αποκατάσταση των 
ανθρώπων σε υγεία και ζωή. Πράγματι, τα δάκρυα 
της λύπης που δάκρυσαν η οικογένεια και οι φίλοι 
του Λαζάρου, συμπεριλαμβανομένων αυτών του 
Ιησού, έσβησαν όταν ξύπνησε από θάνατο. - Κάτα 
Ιωάννην 11: 31-45 

Ενώ ο Ιησούς είχε ξυπνήσει τον Λάζαρο και 
άλλους που επέθανον, δεν παραμένουν ωστόσο εν 
ζωή για πάντα. Ωστόσο, όλοι όσοι που θα έχουν 
ξυπνήσει κατά τη διάρκεια της Χιλιεετούς 
βασιλείας του Χριστου, οι οποίοι θα έχουν 
υπακούσει, στη συνέχεια, στους νόμους της 
βασιλείας, θα αποκτήσουν αιώνια ζωή. Ο σκοπός 
του αφύπνισής τους θα είναι για να τους δωθεί η 
ευκαιρία να μάθουν, πιστεύψουν και να 
υπακούσουν από καρδιάς, και να ζήσουν για 
πάντα.Θα είναι μόνο εκείνοι που αρνούνται να 
ακούσουν και να υπακούσουν που θα 
«καταστραφούν ανάμεσα στον λαό.» - Πράξεις 3:23 
 
 «Ήλιος της δικαιοσύνης» 

Η στιγμή κατά την οποία το πρόγραμμα του 
Θεού της θεραπείας και της αποκατάστασης 
πραγματοποιείται περιγράφεται συμβολικά στην 
προφητεία του Μαλαχία ως την ανατολή του 
«Ήλιου της δικαιοσύνης . . . με θεραπεία στις 
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φτερούγες του.» (Μαλ. 4: 2) Τι βαρυσήμαντη 
απεικόνιση που μας δίνεται εδώ. Για έξι χιλιάδες 
χρόνια, η ανθρωπότητα επισκιάζεται απο το 
σκοτάδι της αμαρτίας, αρρώστιας και θάνατου. Ο 
Σατανάς, ο θεός του «σημερινού κακού κόσμου» 
έχει τυφλώσει τα μυαλά τους σχετικά με τον 
αληθινό Θεό της αγάπης. (Β Κορ. (Γαλ. 1: 4) Μη 
γνωρίζοντας τον Θεό, σκόνταψαν στο σκοτάδι στο 
«ευρύ» δρόμο που οδηγεί στην καταστροφή. - Ματ. 
7: 13,14 

Ωστόσο, όταν η βασιλεία του Χριστού 
τίθεται σε εφαρμογή για την ευλογία του λαού, 
πόσο διαφορετική θα είναι.  Ο Ήλιος της 
δικαιοσύνης, θα λάμπει στη συνέχεια. Αυτό που θα 
σχετίζεται με τον Ιησού σε αυτό το έργο της 
διαφώτισης και της ευλογίας για τον κόσμο θα είναι 
εκκλησία του. Σχετικά με αυτά, ο Ιησούς είπε ότι 
«θα λάμψουν σαν τον ήλιο» σε αυτή την ένδοξο 
Βασιλεία. - Ματθ. 13:43 

Θα μετέχουν μαζί του των «μεγαλύτερων 
έργων» που υποσχέθηκε ο Ιησούς.  (Ιωάννης 14:12) 
Πόσο καλύτερη θα είναι η αποκατάσταση της 
βασιλείας από τις θεραπευτικές προσπάθειες του 
σήμερα.Οι οδοί και τα σχέδια του Θεού είναι πάντα 
καλύτερα από αυτά των ανδρών.Ως εκ τούτου, ας 
συνεχίσουμε να προσευχόμαστε για τη βασιλεία 
του να έρθει, καθώς και για το θέλημα του να γίνει 
στην γη, όπως γίνεται και στον ουρανό. - Ματ. 6:10  

Το εναρκτήριο κείμενό μας λέει για το Θεό, 
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το μεγάλο γιατρό της ανθρωπότητας, ότι θα 
θεραπεύσει κάθε ασθένεια, παράσχει ζωή μέσω 
εξαγοράς (λύτρωσης), εκχύσει έλεος και 
ευσπλαχνία, και ανανεώσει τη νεώτητα όλων. Τι 
λαμπρή προοπτική για την ανθρωπότητα προβάλλει 
έτσι ο Δημιουργός. Πράγματι, είναι απώτερος 
σκοπός που αφορά την ανθρώπινη φυλή. Αν και οι 
«μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος», μαζί με τις 
συνοδευτικές διαδικασίες των ασθενειών και των 
νόσων, είμαστε σίγουροι ότι «το δώρο του Θεού 
είναι αιώνια ζωή μέσω του Ιησού Χριστού του 
Κυρίου ημών.» - Ρωμ.  6:23   
 
ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 

Ο Ιωάννης ο Αποκαλυπτής καταγράφει τα 
διάφορα σύμβολα, που είδε σε όραμα, που 
περιγράφουν τις ευλογίες της υγείας και της ζωής 
που θα είναι διαθέσιμες σε όλους, υπό τη διοίκηση 
της βασιλείας του Χριστού.Κατ 'αρχάς, μιλάει για 
ένα «καθαρό ποταμό νερού ζωής, καθαρό σαν 
κρύσταλλο, που έρρεε από το θρόνο του Θεού και 
του Αρνιού». (Αποκάλυψη 22: 1) Ο θρόνος του 
Θεού είναι συμβολικός της θείας εξουσίας που θα 
ασκείται στη γη μέσω της βασιλείας του Χριστού. 
Ο σύνδεσμος του Αρνίου με αυτή την εικόνα μας 
θυμίζει ότι οι ευλογίες της ζωής εκπροσωπούνται 
από τον ποταμό θα είναι διαθέσιμες μόνο λόγω του 
χυμένου αίματος του Εκείνου που είναι «ο Αμνός 
του Θεού, ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου». - 
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Κατά Ιωάννην 1:29 
Σημειώνουμε στη συνέχεια την αναφορά 

του Αποκαλυπτού στο «δέντρο της ζωής», το οποίο 
ήταν δίπλα στο ποτάμι, και ότι τα φύλλα του 
δέντρου είναι «για την θεραπεία των εθνών.» 
(Αποκάλυψη 22: 2) Πόσο ευγνώμονες είμαστε πως 
στους λαούς όλων των εθνών θα δοθεί η ευκαιρία 
να θεραπευθούν, και να συμμετάσχουν από το 
συμβολικό δέντρο της ζωής, από το οποίο είχε 
κάποτε αποκλεισθεί η ανθρώπινη φυλή, λόγω της 
αμαρτίας. (Γεν. 3:24) Ο Ιωάννης μας πληροφορεί 
επίσης ότι, όταν ο ποταμός της ζωής ρέει για την 
ευλογία του λαού, η πρόσκληση για τη συμμετοχή 
στα ζωoδώτα θρεπτικά συστατικά του θα επεκταθεί 
σε «όποιον θα την δεχθεί.» Διαβάζουμε: Στη 
συνέχεια, «Και το πνεύμα και η νύφη λένε: «Έλα!» 
Και όποιος ακούει ας πει: «Έλα!» Και όποιος 
διψάει ας έρθει· και όποιος θέλει ας πάρει το νερό 
ζωής δωρεάν. - Αποκάλυψη 22:17 

Η νύφη που δίνει την πρόσκληση για το 
«ελθέ!» είναι η εκκλησία του Χριστού, ενωμένη 
μαζί του στη δόξα. (Β Κορ. 11: 2; Αποκάλυψη 19: 
7,8; 21:2,9) Αυτοί θα έχουν αποδειχθεί αντάξιοι 
αυτής της υψηλής θέσης υποφέροντας και 
πεθαίνοντας μαζί του κατά τη διάρκεια του 
παρόντος Ευαγγελικού αιώνος. Στο σχέδιο του 
Θεού αυτοί, οι οποίοι είναι «πιστός μέχρι θανάτου», 
επιβραβεύονται με «δόξα και τιμή και αφθαρσία,» 
και θα βασιλεύσουν με τον Χριστό.  (Αποκάλυψη 
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2:10, Ρωμ. 3:1; Β Τιμ. 2: 10-12) Θα συμμετάσουν 
μαζί του στο θαυμάσιο έργο της θεραπείας όλης της 
ανθρωπότητας από τις ασθένειες τους και 
επεκτείνοντας μια αιώνια, τέλεια ανθρώπινη ζωή 
για όλους που θα αποδεχθούν την πρόσκληση να 
πιούν από το νερό της ζωής. «Μακάριοι» θα είναι 
εκείνοι «που πράττουν τις εντολές του, για να έχουν 
δικαίωμα στο δέντρο της ζωής.»  (Αποκάλυψη 
22:14) Έτσι, με τόσες πολλές υποσχέσεις της 
Γραφής για την ενίσχυση της πίστης μας, ας 
αναμένουμε με χαρούμενη αναμονή για την 
οριστική λύση της υγειονομικής περίθαλψης του 
Θεού για όλη την ανθρωπότητα! 
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Διεθνείς Βιβλικές Σπουδές  
Μάθημα Πρώτο   
 

Η συντηρητική αγάπη του Θεού 
 

Εδάφια κλειδιά: «17 Και ο Ιεχωβά όρισε ένα μεγάλο 
ψάρι να καταπιεί τον Ιωνά, και έτσι ο Ιωνάς 
βρισκόταν στα σπλάχνα του ψαριού τρεις ημέρες και 
τρεις νύχτες.» - Ιωνάς 1:17 
  
Επιλεγμένα εδάφια: Ιωνάς κεφάλαιο 1 

            ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΟΥ Ιωνά είναι ασυνήθιστο, 
επειδή προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη 
διορίστηκαν συνήθως για να μιλήσουν στο έθνος 
του Ισραήλ. Όμως, Σ' αυτό το παράδειγμα, ο Θεός 
κατηύθηνε τον υπηρέτη του Ιωνά για να διατάξει 
στους κατοίκους μιας πόλης ειδωλολατρών, 
Νινευή, να μετανοήσει για την κακία του. - Ιωνάς 1: 
1,2 
 Αντί να υπακούει στις εντολές του Θεού, 
«Σηκώθηκε δε ο Ιωνάς και έφυγε για τη Θαρσείς, 
μακριά από το πρόσωπο του Ιεχωβά· και τελικά 
κατέβηκε στην Ιόππη+ και βρήκε ένα πλοίο που 
πήγαινε στη Θαρσείς. Πλήρωσε, λοιπόν, τα ναύλα 
του και κατέβηκε μέσα σε αυτό, προκειμένου να 
πάει μαζί τους στη Θαρσείς, μακριά από το 
πρόσωπο του Ιεχωβά.» - εδάφ. 3 
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 Δεν ενημερώμαστε ως προς το λόγο ο Ιωνάς 
απέτυχε να ακολουθήσει τις οδηγίες του Κυρίου. 
Καθώς τα γεγονότα που ακολούθησαν απέδειξαν, 
μπορεί σοβαρές συνέπειες να προκύψουν εάν εμείς 
και παρακούσαμε τις εντολές του Θεού. Σε αυτήν 
την περίπτωση, μια μεγάλη καταιγίδα προέκυψε και 
οι άνεμοι ήταν τόσο έντονοi ώστε το πλοίο ήταν σε 
κίνδυνο να καταστραφεί.  Οι ναυτικοί ήταν πολύ 
φοβισμένοι, φώναξαν προς τους θεούς τους και 
έριξαν τα φορτία τους στη θάλασσα.  Ενώ αυτό 
συνέβαινε, ο Ιωνάς κοιμόταν στο κάτω μέρος του 
πλοίου.  Ο καπετάνιος βρήκε τον Ιωνά και του είπε 
να καλέσει τον Θεό του για να τους ελευθερώσει 
από τις συνέπειες της καταιγίδας.  Επιπλέον, οι 
ναύτες έριξαν κλήρο σε μια προσπάθεια να 
προσδιορίσουν την αιτία των προβλημάτων τους, 
και ο κλήρος έπεσε στον Ιωνά. - εδάφ. 4 -7 
 Όταν το πλήρωμα του πλοίου απαίτησε να 
μάθει για το παρελθόν του, ο Ιωνάς απάντησε, 
««Εγώ είμαι Εβραίος, και τον Ιεχωβά, τον Θεό των 
ουρανών, φοβάμαι, Εκείνον που έκανε τη θάλασσα 
και την ξηρά». 10 Και οι άντρες άρχισαν να 
νιώθουν μεγάλο φόβο και να του λένε: «Τι είναι 
αυτό που έκανες;» Διότι οι άντρες είχαν μάθει ότι 
έφευγε από το πρόσωπο του Ιεχωβά, επειδή τους το 
είχε πει.»» - εδαφ. 8-10 
 Ο Ιώνας αναγνώρισε ότι η άρνησή του να 
ακολουθήσει την εντολή του Θεού ήταν η αιτία των 
δυσκολιών τους. Τους ενημέσωσε ότι με το να τον 
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ρίξουν στη θάλασσα, θα καταστεί ήρεμη η ίδια. 
Ωστόσο, ήταν απρόθυμοι στο να το πράξουν και 
κωπηλάτησαν έθερμα για να φθάσουν με ασφάλεια 
στην ακτή, αλλά η θάλασσα αυξήθηκε περισσότερα 
θυελλωδώς. Ως τελευταία λύση, έριξαν τον Ιωνά 
στη θάλασσα, και η θάλασσα έγινε ήρεμη μετά. - 
εδάφ. 11-15 
 Το εδάφιο-κλειδί μας δείχνει ότι ο Θεός δεν 
επέτρεψε τον Ιωνά να πνιγεί. Εϊχε προβλέψει για 
την ενδεχόμενη διάσωσή του αφήνοντας ένα 
μεγάλο ψάρι να τον καταπιεί, στου οποίου την 
κοιλιά παρέμεινε για «τρεις μέρες και τρεις νύχτες.» 
Έτσι, παρόλο που παράκουσε με το να μην πάει στη 
Νινευή, ο Θεός εξεδήλωσε την αγάπη του 
διατηρώντας τον Ιωνά με αυτόν τον θαυμαστό 
τρόπο. 
 Ένα προφητικό μάθημα από την εξιστόριση 
αυτήν έχει υποπέσει στην αντίληψή μας απο την 
Καινή Διαθήκη. «Διότι όπως ο Ιωνάς ήταν στην 
κοιλιά του τεράστιου ψαριού τρεις ημέρες και τρεις 
νύχτες, έτσι θα είναι ο Γιος του ανθρώπου στην 
καρδιά της γης τρεις ημέρες και τρεις νύχτες.»   
(Ματθ.  12:40) Αυτός ο συμβολισμός δείχνει ότι η 
εμπειρία του Χριστού όντας μέσα στον ύπνο του 
θανάτου για τρεις ημέρες, και η επακόλουθη 
ανάστασή του, θα αποδειχθεί τελικά επωφελής για 
το σύνολο της φυλής των αμαρτωλών, τους οποίους 
οι ασεβείς κατοίκοι της Νινευή μπορεί κατάλληλα 
να απεικονίσουν.  
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Μάθημα Δύο   

Η αγάπη του Θεού διατήρησε 
τον Ιωνά 

 
Εδάφιο κλειδί:  «Αλλά εγώ με φωνή ευχαριστίας θα 
θυσιάσω σε εσένα. Ό,τι ευχήθηκα θα το εκπληρώσω. 
Η σωτηρία ανήκει στον Ιεχωβά.»   - Ιωνάς 2: 9 
 
Επιλεγμένα εδάφια: Ιωνάς κεφάλαιο 2 
 
      ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ, όπως το 
κεφάλαιο 2 ξεκινά, αν και ο Ιωνάς είναι στην κοιλιά 
του ψαριού, έχει τις αισθήσεις του και αρχίζει να 
προσεύχεται στον Κύριο. Οι εκφράσεις του είναι 
στενά συνδεδεμένες με αυτές του ψαλμωδού Δαβίδ, 
και υποδηλώνουν την γνώση του Ιωνά για τις 
Γραφές. (Ψαλ. 42: 7; 18: 6) Επιπλέον, οι λέξεις της 
προσευχής του Ιωνά δίνουν ενδείξεις ότι τα 
αιτήματά του ειακούσθησαν απο τον Θεόν. - Ιωνάς 
2: 1,2 
 «Όταν με έριξες στα βάθη, στην καρδιά του 
πελάγους, Τότε ποταμός με περικύκλωσε. Όλα τα 
αφρισμένα νερά σου και τα κύματά σου από πάνω 
μου πέρασαν.  4 Και εγώ είπα: “Εκδιώχθηκα 
μακριά από τα μάτια σου! Πώς θα ατενίσω ξανά 
τον άγιο ναό σου;”  5 Τα νερά με περικύκλωσαν 
μέχρι την ψυχή· τα υδάτινα βάθη με περιέκλειναν. 
Φύκια τυλίχτηκαν γύρω από το κεφάλι μου.  6 Στα 
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έγκατα των βουνών κατέβηκα. Οι αμπάρες της γης 
ήταν πάνω μου στον αιώνα. Αλλά από το λάκκο 
εσύ ανέβασες τη ζωή μου, Ιεχωβά Θεέ μου.» - 
εδάφ.3-6  
 Το παραπάνω απόσπασμα περιέχει πολλά 
διδάγματα για εξέταση.  Ο Ιωνάς συνειδητοποίησε 
ότι αν και αυτοί απο το πλήρωμα του πλοίου ήταν 
τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν για να πεταχτεί στη 
θάλασσα, ήταν κατόπιν κατεύθυνσης του Θεού που 
είχαν το κίνητρο για να το πράξουν αυτό.  Τώρα, αν 
και εγκλωβισμένος στην κοιλιά του ψαριού, ήταν 
σε ένα προστατευτικό περιβάλλον, επειδή δεν είχε 
πνιγεί. Η μεγαλύτερη ανησυχία του Ιωνά δεν ήταν η 
συμφορά που αντιμετώπιζε, αλλά η αίσθηση του να 
διαχωρίζεται από τον Θεό.  Παρ 'όλα αυτά, ο ίδιος 
δεν θεώρησε τον εαυτό του να είναι σε απελπιστική 
κατάσταση. Εν αναμονή ότι οι προσευχές του θα 
εισακουσθούν ευνοϊκά, πίστευε ότι θα δει για άλλη 
μια φορά το ναό στην Ιερουσαλήμ. 
 Στο εδάφιο 7, οφείλουμε να παρατηρήσουμε 
ότι όταν ο Ιωνάς συνειδητοποίησε ότι δεν μπορούσε 
να ελευθερωθεί από την τρέχουσα κατάστασή του 
στην κοιλιά του ψαριού, στράφηκε προς τον Κύριο 
στην προσευχή.  Αναγνώρισε επίσης ότι η άρνησός 
του προς τον Θεό αποφεύγοντας την εντολή για να 
πάει στην Νινευή ήταν σαν να είναι ο ίδιος 
ειδωλολάτρης, λέγοντας: «Εκείνοι που σέβονται τα 
μάταια είδωλά εγκαταλείπουν την πίστη τους.» 
(εδάφ. 8) Έτσι, Ιωνάς αντιλήφθηκε ότι με την 
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ανυπάκουη πορεία του, υποκαθιστούσε τη δική του 
κρίση για το θέλημα του Θεού.  
 Επι της αρχής ότι «όλα αυτά τα πράγματα που 
συνέβησαν σ 'αυτούς χρησίμευσαν σαν 
παραδείγματα: και είναι γραμμένα για τη νουθεσία 
μας,» υπάρχουν διδάγματα από την εμπειρία του 
Ιωνά που εμείς, ως ακόλουθοι του Χριστού, 
μπορούμε να μάθουμε και να εφαρμόσουμε στη 
ζωή μας σήμερα.  (Α᾽Προς Κορ.  10:11) Ένα από 
τα πιο σημαντικά είναι αυτό της υπακοής στις 
οδηγίες του Θεού, σε αντίθεση με το να ακολουθεί 
κανείς την αυτο-θέληση. Ο Ουράνιος Πατέρας δεν 
επικοινωνεί άμεσα μαζί μας με έναν ηχητικό τρόπο 
ή μέσω αγγελικών αγγελιοφόρων όπως σε 
παλιότερες εποχές.  Ωστόσο, μέσω της υπακοής 
στις αρχές που περιγράφονται στη Βίβλο, όπως 
εκφράστηκαν από τον Χριστό και τους αποστόλους, 
μπορούμε να είμαστε βέβαιοι για τη θεία εύνοια και 
ευλογία, μειώνοντας έτσι την ανάγκη να αποδοθούν 
τιμωρίες λόγω της δυστροπίας από την πλευρά μας.  
 Το εδάφιο κλειδί μας αφορά την μετανοημένη 
ευγνωμοσύνη του Ιωνά για το έλεος του Θεού και 
τον όρκο του να ακολουθήσει τις θείες οδηγίες στο 
μέλλον σύμφωνα με τις οδηγίες.  Απελευθερώνεται 
εν συνεχεία ο Ιωνάς από την κοιλιά του ψαριού που 
τον «φτύνει» στην ξηρά, και μετά ετοιμάζεται να 
ακολουθήσει την αρχική αποστολή του στο να 
κηρύξει μετάνοια στο λαό της Νινευή. - εδάφ. 10 
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 Μάθημα Τρία     

Η αγάπη του Θεού για τη 
Νινευή 

 
Εδάφιο κλειδί: «Και ο αληθινός Θεός είδε τα έργα 
τους, ότι είχαν επιστρέψει από την κακή οδό τους· και 
έτσι ο αληθινός Θεός μεταμελήθηκε για τη συμφορά 
που είχε πει ότι θα έφερνε σε αυτούς· και δεν την 
έφερε.» - Ιωνάς 3: 10 
 
Επιλεγμένα εδάφια: Ιωνάς κεφάλαιο 3 
 
          ΑΝ ΚΑΙ Ο ΙΩΝΑΣ έφυγε σποπίμως από το 
Θεό ταξιδεύοντας αρχικά προς το Θαρσείς, δόθηκε 
μια δεύτερη ευκαιρία στον προφήτη να 
πραγματοποιήσει την αποστολή του και να 
μεταφέρει το μήνυμα του Κυρίου εις την Νινευήν. - 
Ιωνάς 3: 1,2 
 Αυτή τη φορά ο Ιωνάς υπάκουσε τον Κύριο. 
Η εξιστόρησις δηλώνει: «3 Τότε ο Ιωνάς σηκώθηκε 
και πήγε στη Νινευή σύμφωνα με το λόγο του 
Ιεχωβά. Η δε Νινευή, για τον Θεό, ήταν μεγάλη 
πόλη, η οποία εκτεινόταν σε απόσταση οδοιπορίας 
τριών ημερών. 4 Τελικά ο Ιωνάς μπήκε στην πόλη 
και κάλυψε απόσταση οδοιπορίας μιας ημέρας, 
κάνοντας εξαγγελία και λέγοντας: "Μονάχα 
σαράντα ημέρες ακόμη, και η Νινευή θα 
καταστραφεί"». - εδαφ. 3,4 



 
27 

 Σημειώνουμε τον αριθμό σαράντα στο 
προηγούμενο απόσπασμα και αναγνωρίζουμε τη 
χρήση του στη Βίβλο ως μια περίοδος δοκιμών ή 
κρίσεως, όχι μόνο για τον λαόν της Νινευής, αλλά 
και όπως γενικά αναφέρεται σε διάφορα 
χαρακτηριστικά του σχεδίου του Θεού.  Μερικά 
παραδείγματα τέτοιας χρήσης περιλαμβάνουν την 
ύπαρξη του Μωυσή στο βουνό σαράντα ημέρες και 
νύχτες κατά τις οποίες οι Ισραηλίτες, 
παραλείποντας να περιμένουν για την επιστροφή 
του, “κατέστρεψαν τον εαυτό τους” με την 
ανέγερση ενός χρυσού μοσχαριού για να 
προσκυνήσουν; και τα σαράντα χρόνια 
περιπλάνησης του Ισραήλ στην έρημο ως τιμωρία 
για την αποτυχία τους να μπούν μέσα και να 
κατέχουν την Γη της Επαγγελίας δια πίστεως, μετά 
την επιστροφή των δώδεκα κατασκόπων. (Έξοδ. 
24:18; 32: 1-7,26-28; Αριθ.  14: 33,34) Στην Καινή 
Διαθήκη, σημειώνουμε ότι ο Ιησούς, μετά το 
βάπτισμα του στον Ιορδάνη ποταμό, πέρασε 
σαράντα ημέρες στην έρημο διάστημα κατά το 
οποίο επειράζετο απο τον Διάβολον. - Κάτα 
Λουκάν 4:1,2  
 Ο Ιωνάς κήρυξε μόνο ένα μήνυμα στους 
Νινευίτες, και οι Γραφές δεν αναφέρουν για το εέν 
τους έδωσε κανένα σημάδι ή θαύμα ότι αυτή η 
προφητεία θα εκπληρωθεί. Παρ 'όλα αυτά, ο λαός 
της Νινευής αποδέχθηκε το λόγο του προφήτη και 
πίστευψε στο Θεό.  Ανάγγειλαν νηστεία και 
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«κήρυξαν νηστεία και ντύθηκαν με σάκο,+ από τον 
μεγαλύτερό τους μέχρι και τον μικρότερό τους.», 
δίνοντας τα εύσημα στα λόγια που μίλησε ο Ιώνας 
σε αυτούς εις το όνομα του Θεού.  Ακόμα και ο 
βασιλιάς της Νινευή αποδέχτηκε το μήνυμα του 
Ιωνά και μετανόησε.  Επιπλέον, έβαλε να 
διακηρύξουν και να πουν στη Νινευή, με το 
διάταγμα του βασιλιά και των μεγιστάνων του, τα 
εξής: «Ούτε άνθρωποι ούτε κατοικίδια ζώα ούτε 
βόδια ούτε ποίμνια δεν πρέπει να γευτούν τίποτα 
απολύτως.»  Εξέτασε την πιθανότητα ότι μέσα από 
τη μετάνοια, θα μπορούσε ο Θεός να υποχωρήσει 
και έτσι δεν θα χανόταν ο λαός. - Ιωνάς 3: 5-9 
 Το εδάφιο κλειδί μας δείχνει πως οι αλλαγές 
στη Νινευή συνέβησαν με μεγάλη ταχύτητα και, 
κατά συνέπεια, η καταστροφή της από τον Κύριο 
απετράπη. Ο Θεός παρακράτησε την κρίση και 
αποφάσισε να μην τιμωρήσει τους Νινευίτες για τις 
αμαρτίες τους, επειδή ειχαν μετανοήσει.  Η 
στοργική του επίδειξη της συγχώρεσης, ακόμη και 
για ένα ειδωλολατρικό λαό, είναι ένα ισχυρό 
μάθημα για τους εν Χριστώ πιστούς ως προς το πώς 
ο Θεός βλέπει την ειλικρινή μετάνοια από 
οποιαδήποτε από τις αδιακρισίες μας. 
 Ως ατελή όντας της ανθρωπότητας, ακόμη και 
οι εκ του Αγίου Πνεύματος γεγενημμένοι πιστοί 
έχουν συνειδητοποιήσει ότι είναι δυνατόν να 
κυριαρχηθούν από την αμαρτία, είτε ακούσια, 
μερικά εκ προθέσεως ή πλήρως εκ προθέσεως με τη 
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δυνατότητα για τις χειρότερες απο τις συνέπειες.  
Όταν συμβούν αμαρτωλές πράξεις, θα πρέπει να τις 
παραδεχθούμε αμέσως και να μετανοήσουμε για 
αυτές αν θέλουμε να αποκατασταθούμε με την 
εύνοια του Θεού. Η προσευχή και γεμίζοντας το 
μυαλό μας με άγιες σκέψεις αποτελούν δύο 
αποτελεσματικά εργαλεία για την πρόληψη ή τη 
μείωση της συχνότητας της εμφάνισης της αμαρτίας 
στη ζωή μας. - Ψάλ.  19: 12-14 
 
Μάθημα Τέσσερα     

Η Διάχυτη Αγάπη του Θεού 
 

Εδάφιο κλειδί: «Και εγώ δεν έπρεπε να λυπηθώ για τη 
Νινευή, τη μεγάλη πόλη, στην οποία υπάρχουν 
περισσότεροι από εκατόν είκοσι χιλιάδες άνθρωποι 
που δεν ξέρουν καθόλου τη διαφορά ανάμεσα στο δεξί 
τους χέρι και στο αριστερό, καθώς και πολλά 
κατοικίδια ζώα;» - Ιωνάς 4: 11 
 
Επιλεγμένο εδάφιο:  Ιωνάς κεφάλαιο 4 

 
      ΟΠΩΣ ΑΥΤΗ Η αφήγηση πλησιάζει στο τέλος 
της, τη δυσαρέσκειά του για την μετάνοια της 
Νινευής τη εκφράζει ο Ιωνάς στο Θεό. (Ιωνάς 4: 1) 
«Γι’ αυτό, προσευχήθηκε στον Ιεχωβά και είπε: 
«Αχ! Ιεχωβά, αυτό δεν ήταν που με απασχολούσε, 
ενώ ήμουν στον τόπο μου; Να γιατί πρόλαβα και 
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έφυγα για τη Θαρσείς· διότι ήξερα ότι είσαι Θεός 
φιλεύσπλαχνος και ελεήμων, ότι είσαι μακρόθυμος 
και αφθονείς σε στοργική καλοσύνη και 
μεταμελείσαι για τη συμφορά.» - εδάφ. 2 
 Αντί να χαίρεται με την τελική επιτυχία της 
αποστολής του στο να χρησιμοποιηθεί ως μέσο για 
την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού του Θεού, 
ο Ιωνάς έγινε απελπισμένος σε σημείο που να 
επιθυμεί να πεθάνει, γιατί το έλεος επεκτάθηκε και 
στους αμαρτωλούς κατοίκους της Νινευής. Σε 
απάντηση, ο Θεός αμφισβήτησε την στάση της 
καρδιάς του Ιωνά ζωτώντας από  αυτόν αν είχε 
κάποια δικαιολογημένη αιτία για την εκδήλωση του 
θυμού του. - εδάφ. 3,4 
 Ο Ιωνάς αναχώρησε στη συνέχεια από την 
πόλη και δημιούργησε μία παράγκα σαν  καταφύγιο 
για τον εαυτό του για να παρατηρήσει τι θα συμβεί 
στη Νινευή.  Ο Κύριος προκάλεσε νεροκολοκυθιά 
να μεγαλώσει πάνω από το κεφάλι του Ιωνά, 
παρέχοντάς του με τον τρόπο αυτό σκιά από την 
ατμόσφαιρα που τον περιέβαλλε.  Η διάταξη αυτή 
παρείχε άνεση στον Ιωνά.  Ωστόσο, στη συνέχεια η 
νεροκολοκυθιά δέχθηκε επίθεση από ένα σκουλήκι, 
και μέχρι την επόμενη μέρα το φυτό μαράθηκε 
εντελώς.  Μετά την δύση του ήλιος, ο Ιωνάς υπέστη 
έναν ισχυρό ανατολικό άνεμο και o καυτός ήλιος 
έλαμπε επι την κεφαλήν αυτού.   Ο Ιωνάς 
εξέφρασε, για άλλη μια φορά, την ευχή να πεθάνει. 
- εδάφ.  5-8 
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 Ο Θεός προσπάθησε να επιχειρηματολογήσει 
με τον Ιωνά, και τον ρώτησε, «Και ο Θεός είπε 
στον Ιωνά: «Δικαιολογημένα άναψες από θυμό για 
τη νεροκολοκυθιά;» Τότε εκείνος είπε: 
«Δικαιολογημένα άναψα από θυμό, μέχρι 
θανάτου». 10 Αλλά ο Ιεχωβά είπε: «Εσύ λυπήθηκες 
για τη νεροκολοκυθιά, για την οποία δεν μόχθησες 
ούτε την έκανες να μεγαλώσει, που δεν ήταν παρά 
βλαστάρι μιας νύχτας και αφανίστηκε ως βλαστάρι 
μιας νύχτας.» - εδάφ. 9-10 
 Στο εδάφιο κλειδί μας, ο Θεός διατείνεται ότι 
έχει μεγάλο ενδιαφέρον για την ανάκαμψη των 
μετανοημένων αμαρτωλών, όπως είχε συμβεί με 
τους κατοίκους της Νινευής. Όμως, οι 
προτεραιότητες του Ιωνά είχαν χαθεί, επειδή 
ανησυχούσε περισσότερο για την καταστροφή ενός 
στεγαστικού φυτού παρά να προσβλέπει στην 
μετάνοια των ανθρώπων της πόλης της Νινευής από 
τους κακούς τρόπους τους. 
 Ως Χριστιανοί σήμερα, παρατηρούμε μια 
μεγάλη κακία στην κοινωνία σε παγκόσμια 
κλίμακα.  Πόσο προνομιούχοι είμαστε να 
καταλάβουμε ότι ο Θεός έδωσε τον Υιό του, Ιησού 
Χριστό, ο οποίος έδωσε τη ζωή του ως θυσία ώστε 
όλοι μπορούν να μάθουν για το έλεος του Ουράνιου 
Πατέρα προς τους αμαρτωλούς.  Οι πιστοί που 
ακολουθούν τα χνάρια του Δασκάλου θα έχουν την 
ευκαιρία να τον βοηθήσουν για την αποκατάσταση 
όλων των πρόθυμων μελών της ανθρώπινης 
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οικογένειας στην τελειότητα που χάθηκε στην 
Εδέμ.  Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Θεού 
της δικαιοσύνης, ως θεϊκά όντα, ο Χριστός και η 
εκκλησία του θα προσφέρουν μια τέλεια ζωή στη 
γη για αυτούς που θα έχουν μετανοήσει γιά τους 
αμαρτωλούς τρόπους τους.  
 Από εκείνη τη στιγμή, η Αγία Γραφή 
αναφέρει: «17 Και το πνεύμα και η νύφη λένε: 
«Έλα!» Και όποιος ακούει ας πει: «Έλα!» Και 
όποιος διψάει ας έρθει· και όποιος θέλει ας πάρει 
νερό ζωής δωρεάν.»  (Αποκάλυψη 22:17) Πόσο 
υπέροχο είναι το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


