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ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 
 

 

Σήμερα και Αύριο στην 
Προφητεία 

 

"Ξέροντας πρώτα τούτο, ότι καμία προφητεία τής 
γραφής δεν γίνεται από την προσωπική εξήγηση 
εκείνου που προφητεύει. Eπειδή, δεν ήρθε ποτέ 

προφητεία από θέλημα ανθρώπου, αλλά, από το Άγιο 
Πνεύμα οδηγούμενοι, μίλησαν οι άγιοι άνθρωποι του 

Θεού." - B’ Πέτρου 1: 20,21 
  

Ένας από τους κορυφαίους επιχειρηματίες των ΗΠΑ 
είπε κάποτε: «Δυστυχώς, δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα 
όπως η μελλοντική βεβαιότητα.» Αν έχει να κάνει με το 
μέλλον των επιχειρήσεων, της οικονομίας, της πολιτικής 
και του κοινωνικού ιστού της κοινωνίας μας, αυτή η 
δήλωση είναι σίγουρα αλήθεια. Σε γενικές γραμμές, 
κάθε πτυχή του παρόντος κόσμου στον οποίο ζούμε 
φαίνεται να είναι αβέβαιη. Ωστόσο, για τον ειλικρινή 
μαθητή της Βίβλου, αυτό δεν ισχύει, γιατί ο Λόγος του 
Θεού μας δίνει σαφή διαβεβαίωση ως προς το τι 
επιφυλάσσει το μέλλον σε εμάς, τα παιδιά μας, και όλη 
την ανθρωπότητα . 
  Ο Θεός έστειλε τους πιστούς υπηρέτες του για 
να μας πουν τι θα μπορούσαμε να περιμένουμε σχετικά 
με το μέλλον της ανθρώπινης φυλής, και οι προβλέψεις 
τους εμπνεύστηκαν από αυτόν. Στo Β’ Πέτρου 1:19, ο 
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απόστολος κάνει αυτή τη δήλωση: «Kαι έχουμε 
βεβαιότερο τον προφητικό λόγο, στον οποίο κάνετε 
καλά να προσέχετε, σαν σε λυχνάρι που φέγγει μέσα σε 
σκοτεινόν τόπο, μέχρις ότου έρθει η αυγή τής ημέρας, 
και ο φωσφόρος ανατείλει μέσα στις καρδιές σας.» Στη 
συνέχεια, στο εισαγωγικό μας κείμενο, επιβεβαιώνει για 
μας το γεγονός ότι η προφητεία δεν προέρχεται από τον 
ίδιο τον προφήτη, αλλά προέρχεται απευθείας από τον 
Θεό, μέσω της δύναμης του Αγίου Πνεύματος. 

 Η προηγούμενη φράση λέει ότι η προφητεία 
είναι σαν ένα φως που λάμπει σε σκοτεινό μέρος, και 
πόσο αλήθεια είναι αυτό. Σκοτάδι, σύγχυση, και 
αμηχανία καλύπτουν τη γη σήμερα. Πολλοί άνθρωποι, 
ίσως η πλειοψηφία, δεν γνωρίζουν ούτε πιστεύουν ότι ο 
μεγάλος Θεός του σύμπαντος έχει ένα σχέδιο για τη 
δημιουργία του και για το μέλλον της ανθρώπινης 
φυλής. Ωστόσο, ακριβώς όπως ένα φανάρι βοηθά να 
δείξει το δρόμο στο σκοτάδι, έτσι η προφητεία και οι 
πολλές σχετικές υποσχέσεις της, είναι σαν ένα φως που 
λάμπει σε ένα σκοτεινό μέρος. 
  
ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ 

 Οι προφητείες είναι ιστορία γραμμένες εκ 
των προτέρων, και μόνο ο Θεός μπορεί να το κάνει 
αυτό, αλλά όταν το κάνει, είναι βέβαιον. Έτσι, ο 
Απόστολος Πέτρος λέει ότι έχουμε κάτι πάνω στο οποίο 
μπορούμε να στηριζόμαστε -έναν βεβαιότερο λόγο της 
προφητείας— με τον οποίον θα κάνουμε καλά να 
λάβουμε σοβαρά υπόψιν, να προσέχουμε. Πολύ λίγοι το 
κάνουν αυτό σήμερα. Πολλοί απέρριψαν τη Βίβλο. 
Μερικοί λένε ότι ο Θεός είναι νεκρός ή ότι δεν υπάρχει. 
Κάποιοι ισχυρίζονται ότι είναι σοφοί από μόνοι τους, 
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και αυτό συχνά γίνεται παγίδα για αυτούς, όταν τέτοια 
σοφία δεν επιφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματά του. Σε 
τέτοια περίπτωση, η σοφία αυτού του κόσμου 
μετατρέπεται συχνά σε τύφλωση, και εξαιτίας αυτού η 
ανθρωπότητα βρίσκεται σε αμηχανία και φόβο για το τι 
επιφυλάσσει το μέλλον σε αυτούς και τα παιδιά τους. 

 Πολλοί πίστεψαν ότι θα μπορούσαν να 
επιφέρει στην Χρυσή Εποχή της ειρήνης στη γη και 
ευδοκία προς τους ανθρώπους, χωρίς να γεννήθηκε 
«στην πόλη του Δαβίδ» Σωτήρας, που είναι ο Χριστός ο 
Κύριος». (Λουκάς 2:11) Πιστεύουμε ότι για να έχει 
κανείς τέτοια άποψη σίγουρα οδηγεί σε θλιβερή 
απογοήτευση. Η Βίβλος λέει ότι «η σοφία των σοφών 
τους θα χαθεί, και η σύνεση των συνετών τους θα 
κρυφτεί». (Ησ. 29:14) Σκεφτείτε τις προσπάθειες που 
καταβλήθηκαν από ειλικρινείς και συνειδητούς 
ανθρώπους για να δημιουργήσουν μια ιδανική κοινωνία 
σε αυτόν τον κόσμο και να αναρωτηθείτε αν η σοφία 
των «σοφών» τους χάθηκε ή όχι, και αν η γνώση των 
«συνετών» τους κρύφτηκε. 
  
ΕΚΠΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΦΗΤΙΕΣ 

Ας δούμε πρώτα μερικές προφητείες της 
Βίβλου που εκπληρώθηκαν ήδη και από αυτούς να 
κρίνουμε εάν τα λόγια τους σχετικά με το μέλλον είναι 
ακριβή και αξιόπιστα. Αναπολώντας στον Κήπο της 
Εδέμ, θυμηθείτε ότι με το που πρόδωσε τους πρώτους 
γονείς μας ο Διάβολος, ο Θεός απευθύνθηκα σε αυτόν, 
και είπε περί αυτού: «Και θα στήσω έχθρα ανάμεσα σε 
σένα και στη γυναίκα, και ανάμεσα στο σπέρμα σου και 
στο Σπέρμα της· αυτό θα σου συντρίψει το κεφάλι, και 
εσύ θα του λογχίσεις τη φτέρνα του.» (Γένεσις 3:15) 
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Αυτή είναι η πρώτη προφητεία που καταγράφηκε στην 
Αγία Γραφή, και έχει να κάνει με την ελπίδα για ένα 
«Σπέρμα», δηλαδή, έναν Λυτρωτή ή Σωτήρα, ο οποίος 
θα βοηθήσει την πεσμένη (στην αμαρτία) ανθρωπότητα. 
Αν και εκδοθείσα σε κρυμμένη γλώσσα, ήταν μια 
προφητεία για τον ερχομό του Ιησού Χριστού. 

 Υπενθυμίζουμε ότι αργότερα, αν και ακόμη 
εκατοντάδες χρόνια πριν γεννηθεί ο Ιησούς, οι προφήτες 
του Θεού είπαν ότι θα γεννηθεί από γυναίκα. Ο Ησαΐας 
7:14 λέει, «Γι’ αυτό, o ίδιoς o Kύριoς θα σας δώσει ένα 
σημάδι· Δέστε, η παρθένος θα συλλάβει και θα γεννήσει 
έναν γιo, και τo όνoμά τoυ θα απoκληθεί Eμμανoυήλ». 
Εκείνη η προφητεία εκπληρώθηκε· ο Ιησούς, το Σπέρμα 
της γυναίκας, ήλθε για την εκπλήρωση αυτής της 
προφητείας. 

 Αλλά δεν σταματάει εκεί. Στο Μιχαία 5:2, 
διαβάζουμε μια άλλη προφητεία: «Kαι εσύ, Bηθλεέμ 
Eφραθά, η μικρή, ώστε να είσαι ανάμεσα στις χιλιάδες 
τού Iούδα, από σένα θα εξέλθει σε μένα ένας άνδρας για 
να είναι ηγούμενος στον Iσραήλ· που οι έξοδοί του είναι 
εξαρχής, από ημέρες αιώνα.» Η Βηθλεέμ επρόκειτο να 
είναι η γενέτειρα αυτού του Σπέρματος που θα γεννηθεί 
από παρθένο. Εκατοντάδες χρόνια πριν γεννηθεί ο 
Ιησούς, οι προφήτες του Θεού είχαν μιλήσει για αυτές 
τις λεπτομέρειες. Πιστεύουμε ότι η Μαρία, η παρθένα 
μητέρα, ή άλλα άτομα, θα μπορούσαν να είχαν 
διαμορφώσει το επίτευγμα και τις περιστάσεις της 
γέννησης του Ιησού πριν από τη θεϊκή εκπλήρωση 
αυτών των προφητειών; Σίγουρα όχι. 

 Υπάρχουν πολλά άλλα γεγονότα στη ζωή του 
Ιησού που προφητεύθηκαν. Ο θάνατος που πρέπει να 
πεθάνει ήταν μια· το ποτό που του δόθηκε ενώ 
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κρεμιόταν πάνω στον σταυρό ήταν άλλη. Ο τάφος του 
πλούσιου άνδρα στον οποίον ενταφιάστηκε επίσης 
προειπώθη. (Ησ. 53: 3,4,9· Ψαλ. 69:21) Θα μπορούσε ο 
άνθρωπος να διαμορφώσει το αποτέλεσμα αυτών των 
προφητειών; Το χρονικό διάστημα που ο Ιησούς 
βρισκόταν στον τάφο προειπώθηκε· η ανάστασίς του εκ 
των νεκρών προεφητεύθη, και η αποστολή του Αγίου 
Πνεύματος την Πεντηκοστή. Ὀλα αυτά τα πράγματα 
είχαν προβλεφθεί και εκπληρωθεί, και όλα ήταν πέρα 
από την ανθρώπινη (προ)συνεννόηση. —Ιώνας 1:17· 
Ματ. 12:40· Ισ. 53: 10-12· Ψαλ. 16:10· Ιωήλ 2: 28,29 

 Το ότι όλες αυτές οι προφητείες 
εκπληρώθηκαν στη ζωή ενός τέλειου άνδρα είναι 
επαρκής λόγος, πιστεύουμε, να αποδεχθούμε ως γεγονός 
ότι ο Ιησούς ήταν το Σπέρμα της γυναίκας, ο Υιός του 
Θεού. Ως εκ τούτου, μπόρεσε να δώσει τον εαυτό του 
αντίλητρον, για τον τέλειο άνθρωπο, τον Αδάμ, με την 
ανθρώπινη φυλή εν ταις οσφρείς αυτού. (Α᾽ Τιμ. 2: 5,6) 
Έτσι βλέπουμε ότι ο βεβαιότερος λόγος προφητείας του 
Θεού έχει αποδειχθεί ακριβής ξανά και ξανά κατά τον 
παρελθόν. 
  
ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΟΣ 

Ας δούμε τώρα μερικές από τις προφητείες 
που σχετίζονται με την εποχή μας. Ένας από αυτούς 
είναι η επιστροφή του εβραϊκού λαού στη γη της 
Παλαιστίνης. Το γεγονός αυτό και μόνο αρκεί για να 
αποδείξει ότι η προφητεία εκπληρώνεται στην εποχή 
μας. Ο Ιερεμίας 16:14,15 λέει: «Γι’ αυτό, δέστε, 
έρχoνται ημέρες, λέει o Kύριoς, και δεν θα πoυν πλέον: 
Zει o Kύριoς, πoυ ανέβασε τoυς γιoυς Iσραήλ από τη γη 
τής Aιγύπτoυ· αλλά: Zει o Kύριoς, πoυ ανέβασε τoυς 
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γιoυς Iσραήλ από τη γη τoύ βoρρά, και από όλoυς τoύς 
τόπoυς, όπoυ τoύς είχε διώξει· και θα τoυς επαναφέρω 
πάλι στη γη τoυς, πoυ είχα δώσει στoυς πατέρες τoυς.» 

 Έχουμε δει αυτήν την προφητεία να 
εκπληρώνεται στις μέρες μας. Στο επόμενο εδάφιο της 
προφητείας του Ιερεμία, ο Θεός λέει ότι θα στείλει 
«ψαράδες» (αλιείς) για να τους ψαρέψουν, και 
«κυνηγούς» για να τους κυνηγήσουν, προκειμένου να 
τους φέρει πίσω στη γη τους. Οι ψαράδες ρίχνουν ένα 
γάντζο και περιμένουν τα ψάρια να έρθουν και να 
πιάσουν το δόλωμα. Οι κυνηγοί κυνηγούν το θήραμά 
τους για να το απομακρύνουν από τη τρύπα του. Η 
«αλιεία» του σιωνιστικού κινήματος και το «κυνήγι» 
που σχετίζεται με το Ολοκαύτωμα ήταν ιστορικά 
γεγονότα του πρώτου μισού του περασμένου αιώνα που 
οδήγησαν πολλούς Εβραίους πίσω στην πατρίδα τους. Η 
κορύφωση των αυτού είναι η αποκατάσταση του Ισραήλ 
ως ανεξάρτητου έθνους το 1948, μετά από περισσότερο 
από 25 αιώνες δουλείας κάτω από αυτοκρατορίες και 
κυβερνήσεις εθνικών. Είναι συναρπαστικό και 
ενδυναμωτικό για τη πίστη μας να γνωρίζουμε ότι αυτά 
τα γεγονότα του περασμένου αιώνα σχετικά με το 
Ισραήλ είχαν προφητευθεί από τον «βεβαιώτερον λόγον 
προφητείας» εδώ και πολύ καιρό. 

 Μια άλλη προφητεία της εποχής μας 
βρίσκεται στο Δανιήλ 12: 1-4. Μιλάει για τη στιγμή που 
ο «Μιχαήλ» θα «σηκωθεί, ο μεγάλος άρχοντας, που 
στέκεται για τους γιους τού λαού σου· και θα είναι 
καιρός θλίψης, που ποτέ δεν έχει γίνει αφότου υπήρξε 
έθνος» και ότι «πολλοί απ’ αυτούς που κοιμούνται μέσα 
στο χώμα τής γης, θα σηκωθούν». Επιπλέον, «πολλοί θα 
περιτρέχουν, και η γνώση θα πληθυνθεί.» 
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 Η ΑΥΞΗΣΗ ΓΝΩΣΗΣ 
Oι ημέρες μας σίγουρα ταιριάζουν στις 

λέξεις, «η γνώση θα πληθυνθεί», περισσότερο από κάθε 
άλλη φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας. Σε όλα τα 
χρόνια πριν από το 1900, θεωρείται γενικά ότι η 
συσσωρευμένη γνώση διπλασιάστηκε περίπου κάθε 
αιώνα. Τότε, κάτι άλλαξε δραματικά. Μέχρι το 1950, η 
γνώση διπλασίαζε περίπου κάθε 25 χρόνια, και στις 
αρχές του 21ου αιώνα εκτιμάται ότι διπλασιάζεται κάθε 
χρόνο. Αν και είναι δύσκολο, αν όχι αδύνατο, να 
αποδειχθεί με βεβαιότητα, ορισμένοι εμπειρογνώμονες 
προτείνουν ότι τώρα, περίπου 20 χρόνια αργότερα, η 
γνώση διπλασιάζεται κάθε 12 ώρες—ένας σχεδόν 
ακατανόητος ρυθμός για το πεπερασμένο ανθρώπινο 
μυαλό. Ανεξάρτητα από τη συνολική ακρίβεια αυτών 
των αριθμών, είναι σαφές ότι, από τις αρχές του 
περασμένου αιώνα, οι συσσωρευμένες γνώσεις 
αυξάνονται με πρωτοφανή ποσοστά, χωρίς τέλος. 
Πράγματι, πώς μπορούμε να δούμε ότι αυτή η πτυχή των 
προφητικών λόγων του Δανιήλ εκπληρώθηκε στη ζωή 
μας. 

Η γνώση του Λόγου του Θεού είναι μέρος της 
αύξησης της γνώσης σε αυτήν την εποχή στην οποία 
ζούμε. Κατά τους παρελθόντες αιώνες, τα δόγματα, που 
είχαν συνταχθεί από τον άνθρωπο, ήταν αυτά που 
γνώριζαν και λάτρευαν οι περισσότεροι άνθρωποι. Ο 
αναλφαβητισμός ήταν παντού και τα Ευαγγέλιο ήταν 
σπάνιοι, και λίγοι είχαν πρόσβαση στον γραπτό Λόγο 
του Θεού. Ωστόσο, τώρα, η Βίβλος είναι διαθέσιμη σε 
όλο τον κόσμο και σε σχεδόν κάθε γλώσσα. Για 
εκείνους που έχουν επιμελώς αναζητήσει και μελετήσει 
τις σελίδες του, πολλοί κατάλαβαν ότι ο Επουράνιος 
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Πατέρας μας δεν είναι Θεός βασανιστηρίων ή 
εκδίκησης, αλλά σοφίας, δικαιοσύνης, δύναμης και του 
κύριου χαρακτηριστικού του—της αγάπης. (Α’ Ιωάννης 
4: 7-10) Η μεγάλη αγάπη του Θεού φαίνεται στην 
επαναλαμβανόμενη υπόσχεση των Γραφών, ότι είναι το 
σχέδιό του να ευλογεί όλα τα έθνη και τις οικογένειες 
της γης . — Γεν. 12: 3· 22:18· 26: 4; 28:14· Πράξεις 
3:25· Γαλ. 3: 8 

 Τρέχοντας «πέρα-δώθε» όπως προφήτευσε 
επίσης ο Δανιήλ, ήταν μια φυσική απόφυση της αύξησης 
της γνώσης. Παραθέτουμε μόνο μία πηγή για να 
δείξουμε αυτό το σημείο. Σε μια μελέτη που έγινε σε 
λιγότερο από δύο χρόνια, ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
Τουρισμού του ΟΗΕ εκτίμησε ότι, διεθνώς, υπήρχαν 
μόνο 25 εκατομμύρια αφίξεις τουριστών το 1950. 
Εξήντα οκτώ χρόνια αργότερα, το 2018, ο αριθμός 
αυτός αυξήθηκε σε 1,4 δισ διεθνείς αφίξεις ετησίως ή 
μια αύξηση κατά 56 φορές. Και πάλι εδώ, σίγουρα 
πρέπει να συμπεράνουμε ότι τα λόγια του Δανιήλ 
σχετικά με την ανθρωπότητα που περιτρέχει έφτασαν 
στην υλοποίηση τους. Πιστεύουμε ότι όλα αυτά 
οφείλονται στην εκπόνηση του σχεδίου του Θεού και όχι 
στην απλή ανθρώπινη συνεργασία. Πιστεύουμε ότι όλα 
αυτά οφείλονται στην εκπόνηση του σχεδίου του Θεού 
και όχι στην απλή ανθρώπινη συνεργασία. 

  
ΚΑΙΡΟΣ ΘΛΙΨΕΩΣ 

Ο Ντάνιελ (ή Δανιήλ) προείπε επίσης για 
έναν μεγάλο «καιρό θλίψεως» που θα έρθει στον κόσμο 
κατά την ίδια περίοδο όπως όταν η γνώση θα αυξηθεί 
σημαντικά και οι άνθρωποι θα «τρέχουν περά-δώθε». 
Καθ´όλη την ιστορία υπήρξε πάντα προβλήματα 
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διαφόρων ειδών στον κόσμο. Ωστόσο, όταν 
σκεφτόμαστε την ιστορία του κόσμου από το 1914 μέχρι 
σήμερα, βλέπουμε δύο ξεχωριστά χαρακτηριστικά της 
θλίψης που δεν υπήρχε ποτέ πριν. Πρώτον, οι θλίψεις 
έχουν γίνει παγκοσμίως σε πολλές περιπτώσεις και δεν 
περιορίζονται σε μικρές περιοχές της γης. Δεύτερον, ο 
άνθρωπος έχει τώρα την ικανότητα να καταστρέψει 
ολόκληρο τον πληθυσμό της γης, μια κατάσταση που 
δεν ήταν δυνατή πριν από έναν αιώνα. 

 Ο Ιησούς ανέφερε αυτό το τμήμα της 
προφητείας του Δανιήλ όταν είπε, «Eπειδή, τότε θα 
υπάρχει μεγάλη θλίψη, που δεν έγινε από την αρχή τού 
κόσμου μέχρι σήμερα». Και πρόσθεσε μετά «και ούτε 
θα ξαναγίνει». (Ματθ. 24:21) Όταν τελειώσει αυτή η 
θλίψις, και όταν η δίκαια βασιλεία του εγκατασταθεί, τα 
λόγια του Ιησού θα εκπληρωθούν με ακρίβεια και 
πλήρως. Πράγματι, αυτή θα είναι η τελευταία μεγάλη 
περίοδος θλίψεως που θα γνωρίσει ποτέ ο κόσμος. 
Ευχαριστούμε τον Θεό για αυτό! Βρισκόμαστε ακόμη 
σε αυτόν τον καιρό θλίψης, και αναμφίβολα φαίνεται να 
επιδεινώνεται για λίγο. Παρά ταύτα, όταν τελειώσει, μια 
νέα τάξις της κοινωνίας θα ξεκινήσει «στη γη», για την 
οποία εκατομμύρια άνθρωποι έχουν προσευχηθεί για τα 
τελευταία 2000 χρόνια: «Ελθέτω η βασιλεία σου, 
γενηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επι της 
γης». —Ματ. 6:10 

  
ΕΝ ΛΑΜΠΡΟΝ ΑΥΡΙΟΝ ΕΠΡΟΦΗΤΕΥΘΗ 

Οι προφητείες του Δανιήλ περιέχουν επίσης 
γλώσσα σχετικά με γεγονότα που βρίσκονται ακόμη στο 
μέλλον. Δηλώνει: «Kαι πολλοί απ’ αυτούς που 
κοιμούνται μέσα στο χώμα τής γης, θα σηκωθούν.» 
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(Δαν. 12: 2) Όπως σίγουρα προφήτευσε ο Θεός, μέσω 
του Δανιήλ, την αύξηση της γνώσης, το τρέξιμο πέρα-
δώθε, και τον καιρό θλίψεως, ο ίδιος προφήτευσε, 
επίσης, ότι εκείνοι που κοιμούνται μέσα στο χώμα της 
γης θα ξυπνήσουν—δηλαδή, η ανάστασις των νεκρών 
θα πραγματοποιηθεί. Είναι αρκετά ισχυρή η πίστις για 
να το πιστέψουμε; 

 Αν δεν είμαστε σίγουροι, ας δούμε άλλες 
προφητείες που προφητεύουν αυτήν τη λαμπρή 
μελλοντική εποχή. Η πρώτη από αυτές είναι γενική. 
Βρίσκεται στον Ψαλμό 30: 5: «Το κλάμα μπορεί να 
αντέξει για μια νύχτα, αλλά η χαρά έρχεται το πρωί». 
Εδώ διαβεβαιωνόμαστε για το πρωί μιας νέας ημέρας. 
Αυτό σημαίνει αυτή η προφητεία. Λέει ότι μετά από 
αυτή την συμβολική «νύχτα» της θλίψης και του 
«κλάματος», θα πρέπει να υπάρξει μια νέα μέρα που να 
σημειώνεται με τη χαρά της θεϊκής ευλογίας. 

 Ο Ησαΐας ο προφήτης μίλησε παρόμοια, 
λέγοντας: «Φρoυρέ, τι γνωρίζεις για τη νύχτα; Φρoυρέ, 
τι γνωρίζεις για τη νύχτα; O φρoυρός είπε: To πρωί 
ήρθε, ακόμα και η νύχτα.» (Ησ. 21: 11,12) Βρισκόμαστε 
ακόμα στη νύχτα της θλίψης, και σύμφωνα με αυτήν την 
προφητεία, δεν έχει τελειώσει ακόμη. Ωστόσο, όπως και 
σίγουρα, σύμφωνα με αυτήν την προφητεία, «το πρωί 
έρχεται» και θα ξεκινήσει μια νέα μέρα. Το πρωί θα 
έρθει, όταν ο «Ήλιος της δικαιοσύνης» θα ανατείλει με 
την «θεραπεία στα φτερά του» λόγια από μια ακόμη 
προφητεία. (Μαλ. 4: 2) Επίσης, ο Απόστολος Παύλος 
προέβλεψε αυτόν τον καιρό όταν είπε: «H νύχτα 
προχώρησε, η δε ημέρα πλησίασε». (Ρωμ. 13:12 Ας 
χαρούμε λοιπόν να γνωρίζουμε ότι σύντομα θα 
ξεκινήσει μια νέα λαμπρή μέρα! 
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 ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΑ ΤΥΦΛΩΜΕΝΑ 
Έρχεται η ώρα όταν: «Τα μάτια των τυφλών 

θα ανoιχτoύν, και τα αυτιά των κoυφών θα ακoύσoυν. 
Tότε, o χωλός θα πηδάει σαν ελαφίνα, και η γλώσσα τoύ 
μoγιλάλoυ θα ψάλλει» (Ησ 35:5,6) Αυτά είναι τα λόγια 
του Θεού, μέσω του πιστού προφήτη του, όχι απλώς 
ευσεβείς σκέψεις από την πλευρά του Ησαΐα. 

 Άλλες προφητείες μιλούν για αυτή τη εποχή 
ως όταν οι πόλεμοι δεν θα υπάρχουν πλέον. «Και θα 
σφυρηλατήσoυν τις μάχαιρές τoυς σε υνία, και τις 
λόγχες τoυς σε δρεπάνια· δεν θα σηκώσoυν μάχαιρα, 
έθνoς ενάντια σε έθνoς, oύτε θα μάθoυν πλέoν τoν 
πόλεμo» και «καταπαύει τoύς πoλέμoυς μέχρι τα πέρατα 
της γης.» (Ησ. 2: 4· Ψαλμ. 46: 9) Δεν είναι μόνο αυτό. 
«Αλλά, αυτή θα είναι η διαθήκη, πoυ θα κάνω στoν oίκo 
Iσραήλ: Ύστερα από τις ημέρες εκείνες, λέει o Kύριoς, 
θα βάλω τoν νόμo μoυ στα ενδόμυχά τoυς, και θα τoν 
γράψω στις καρδιές τoυς· και θα είμαι Θεός τoυς, και 
αυτoί θα είναι λαός μoυ.» - Ιερ. 31:33 

 Κατά τη σημερινή εποχή του Ευαγγελίου, ο 
Κύριος αφαιρεί από τον κόσμο την Εκκλησία του, ένα 
«μικρό κοπάδι», «έναν λαό για το όνομά του». (Λουκάς 
12:32· Πράξεις 15:14) Στη συνέχεια, αφού επιλεγεί και 
δοξαστεί αυτό το μικρό ποίμνιο, η παρούσα εποχή θα 
έρθει στο τέλος της, και η νέα μέρα, που προσεύχονταν 
τόσοι πολλοί, θα έλθει, το γνωστό «ελθέτω η βασιλεία 
σου, γενηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανού και επι 
τηε γης» που θα γίνει και πραγμαστικότητα. (Ματθ. 
6:10) Όλες αυτές οι προφητείες, και πολλές άλλες, που 
αφορούν την κατάσταση της ζωής και της ειρήνης στη 
γη, θα εκπληρωθούν στη συνέχεια. 
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 «Θα χτίσουν σπίτια και θα τα κατοικήσουν» 
και κάθε άνθρωπος θα καθίσει «κάτω από το αμπέλι και 
τη συκιά του· και κανείς δεν θα τους κάνει να 
φοβηθούν» (Ησ. 65:21· Μιχ.4:4) Αυτοί οι λόγοι δεν 
ακούγονται σαν τον παράδεισο, έτσι δεν είναι; Μιλούν 
για ένα επίγειο βασίλειο—«το θέλημά σου να γίνει στη 
γη». Όταν παίρνουμε αυτές τις περιγραφές και τις 
βάζουμε στην κατάλληλη θέση τους, μπορούμε να 
κατανοήσουμε την ανάπτυξη του μεγάλου σχεδίου του 
Θεού των αιώνων. Η εκκλησία, το μικρό κοπάδι, 
λαμβάνει την πνευματική ή ουράνια ανταμοιβή. Τότε 
όλη η υπόλοιπη ανθρωπότητα θα έχει την ευκαιρία να 
ευλογηθεί με τη ζωή στη γη. 
  
ΔΥΟ ΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΣ 

Έτσι, οι Γραφές μαρτυρούν ότι η ερχόμενη 
βασιλεία του Θεού αποτελείται από δύο κομμάτια: μια 
ουράνια φάση και μια γήινη φάση. Γνωρίζουμε ότι οι 
σημερινές συνθήκες στη γη δεν είναι σύμφωνες με τα 
πρότυπα δικαιοσύνης του Θεού, αλλά το Ευαγγέλιον 
λέει ότι θα έρθει μέρα που θα είναι. Όλοι οι πρόθυμοι 
και υπάκουοι θα αναγνωρίσουν τη δύναμη του Θεού 
στις υποθέσεις της γης. Εκείνη την ημέρα, το 
Ευαγγέλιον υπόσχεται, ότι η ανθρωπότητα θα έρθει «με 
αλαλαγμό· και αιώνια ευφρoσύνη θα είναι επάνω στo 
κεφάλι τoυς· θα απoλαύσoυν αγαλλίαση και ευφρoσύνη· 
ενώ η λύπη και o στεναγμός θα φύγoυν». - Ησ. 35:10 

Οι προφητείες σχετικά με τον Ιησού κατά την 
πρώτη του έλευση πραγματοποιήθηκαν με ακρίβεια και 
σίγουρα. Οι προφητείες των ημερών μας 
πραγματοποιούνται κατά τρόπον παρόμοιον. Η Αγία 
Γραφή λέει ότι «όλοι όσοι βρίσκονται στους τάφους θα 



 
14 

ακούσουν τη φωνή του και θα βγουν». Όσοι 
ανταποκρίνονται στην ουράνια κλήση κατά τη διάρκεια 
της παρούσας Εποχής του Ευαγγελίου, και είναι πιστοί 
μέχρι θανάτου, περιγράφονται ως εκείνοι «που έπραξαν 
τα αγαθά». Αυτά λαμβάνουν την ουράνια φύση, «την 
ανάσταση της ζωής». (Ιωάννης 5: 28,29) Το υπόλοιπο 
της ανθρωπότητας - εκείνοι που είτε δεν άκουσαν ή 
απάντησαν στην ουράνια κλήση, ή που έζησαν πριν από 
την εποχή του Ευαγγελίου, περιγράφονται ως αυτοί που 
«έπραξαν τα φαύλα» και θα λάβουν την «ανάσταση της 
κρίσεως» (εδάφιο 29) Θα αναστηθούν στη ζωή στη γη, 
αφού ολοκληρωθεί η ουράνια ανάσταση και θα τους 
δοθεί ευκαιρία «να μάθουν τη δικαιοσύνη». - Ισ. 26: 9  

 Θα αρχίσουν την εκπλήρωση της προφητείας 
της Αποκάλυψης 21: 3-5, στην την οποία ο Ιωάννης 
είπε: «Kαι άκουσα μία δυνατή φωνή από τον ουρανό, 
που έλεγε: Δέστε, η σκηνή τού Θεού μαζί με τους 
ανθρώπους, και θα σκηνώσει μαζί τους, και αυτοί θα 
είναι λαοί του, και αυτός ο Θεός θα είναι μαζί τους ο 
Θεός τους. Kαι ο Θεός θα εξαλείψει κάθε δάκρυ από τα 
μάτια τους, και ο θάνατος δεν θα υπάρχει πλέον· ούτε 
πένθος ούτε κραυγή ούτε πόνος δεν θα υπάρχουν πλέον· 
επειδή, τα πρώτα παρήλθαν. Kαι αυτός που κάθεται 
επάνω στον θρόνο είπε: Προσέξτε, κάνω καινούργια τα 
πάντα. Kαι μου λέει: Γράψε· επειδή, αυτά τα λόγια είναι 
αληθινά και πιστά.». 

 Πριν από τη λήξη αυτής της νέας ημέρας, το 
θέλημα του Θεού θα γίνει τόσο πλήρως στη γη όσο και 
στον ουρανό. Ας προσβλέπουμε λοιπόν στο μέλλον με 
βέβαιη διαβεβαίωση. Ας συνειδητοποιήσουμε επίσης ότι 
ο Θεός μας αξίζει τη λατρεία και την αγάπη μας, διότι 
έχει κανονίσει την εκπλήρωση των υποσχέσεων που 
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έκανε στον Αβραάμ όταν είπε ότι θα ευλογήσει όλες τις 
οικογένειες της γης. 
 
 
 

*** 
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Διεθνείς Βιβλικές Σπουδές  
Μάθημα Πρώτο   
 

Μια προφητεία εναντίον 
του Αχαάβ 

 
Εδάφια κλειδιά: «Tώρα, λoιπόν, δες, o Kύριoς έβαλε 
πνεύμα ψεύδους στo στόμα όλων αυτών των 
πρoφητών σoυ, και o Kύριoς μίλησε κακό για σένα..» - 
Α' Βασιλέων 22:23 
 
Επιλεγμένα εδάφια: Α’ Βασιλέων 22: 1-40 
 
   Κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων του 
πονηρού βασιλέως του Ισραήλ Αχαάβ, ο Θεός 
χρησιμοποίησε και ευλόγησε τον προφήτη Μιχαϊα λόγω 
της πίστης του, να λέγει την αλήθεια, ανεξάρτητα από το 
πώς θα μπορούσε να επηρεαστεί. Αν και ο Μιχαΐας 
βρισκόταν σε δύσκολες συνθήκες, ήταν αποφασισμένος 
να μεταφέρει το μήνυμα του Θεού όπως το έλαβε, 
ανεξάρτητα από το πόσο θα μπορούσε να δυσαρεστήσει 
τον βασιλέα. 

 Ο Αχαάβ ζήτησε τη βοήθεια του Ιωσαφάτ, 
βασιλιά του Ιούδα, για να συλλάβει τη Γαλαάδ από τους 
Σύρους. Ο Ιωσαφάτ έδειξε την προθυμία του να 
συνεργαστεί, αλλά πρότεινε να συμβουλευτούν πρώτα 
τον Κύριο για το ζήτημα ρωτώντας τους προφήτες του 
για το εάν θα μπορούσαν ή όχι να περιμένουν θεϊκή 
καθοδήγηση και βοήθεια. Ο Βασιλιάς Αχαάβ είχε 
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περιστοιχίσει τον εαυτό με «προφήτες» που ήταν αρκετά 
πρόθυμοι να μιλήσουν ευχάριστα πράγματα για να τον 
κάνουν ευτυχισμένο. Τετρακόσιοι  από αυτούς 
κλήθηκαν, και όλοι διαβεβαίωσαν τον Αχαάβ ότι θα 
νικήσει στη σύλληψη της Γαλαάδ. - Α’ Βασιλέων 22: 1-
6 

 Ο Ιωσαφάτ δεν πείστηκε και ρώτησε εάν 
υπήρχε εκεί ακόμα ένας πρoφήτης τoύ Kυρίoυ, για να 
τoν ρωτήσoυν. Ο Αχαάβ του είπε για τον Μιχαΐα, αλλά 
είπε ότι τον μισούσε επειδή, «Δεν προφητεύει καλό για 
μένα, αλλά κακό». Αυτή η δήλωση αποκαλύπτει τη 
διεστραμμένη στάση του Αχαάβ. Ήταν αποφασισμένος 
να περνάει τον δικό του τρόπο, ακόμα κι αν έπρεπε να 
σιωπήσει τους προφήτες του Θεού που ήταν αρκετά 
τολμηροί για να του πουν την αλήθεια. Ήθελε να 
ακούσει μόνο εκείνους που ήταν πρόθυμοι να 
συμβιβάσουν το μήνυμά τους για να ευαερεστούν 
αυτούν. Ωστόσο, ο Ιωσαφάτ επέμεινε να ζητηθεί η 
γνώμη του Μιχαΐα. Αλλ’επειδή ο Αχαάβ χρειαζόταν 
πολύ τη βοήθειά του, ενέδωσε, και αυτός μοναχικός 
προφήτης του Κυρίου εκλήθη. - εδάφ. 7-9 

 Ο αγγελιοφόρος που απεστάλη για να φέρει 
τον Μιχαΐα ενώπιον του Αχαάβ και του Ιωσαφάτ ήταν 
προφανώς ένας αφοσιωμένος συνεργάτης του Βασιλιά 
Αχαάβ. Προειδοποίησε τον προφήτη ότι θα ήταν προς το 
συμφέρον του να προφητεύσει καλό παρά κακό. 
Ωστόσο, ο Μιχαΐας δεν απετράπη από το να πει την 
αλήθεια. - εδάφ. 13,14 

 Στην αρχή ο Μιχαΐας συμφώνησε με τους 
άλλους προφήτες, οι οποίοι εξέπληξαν τον Αχαάβ, γιατί 
αυτό δεν περίμενε να ακούσει. Τότε ο Μιχαΐας 
κατέστησε σαφές ότι ο Αχαάβ θα συναντήσει την 
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καταστροφή του στην προτεινόμενη μάχη. Η περιγραφή 
του προφήτη για το όραμα με το οποίο ο Κύριος του 
έδωσε αυτές τις πληροφορίες είναι λίαν ενδιαφέρουσα, 
αν και δεν πρέπει να γίνει κατανοητή κυριολεκτικά. 
Χρησιμοποιώντας τη μορφή μιας ιστορίας, ο Μιχαΐας 
λέει στον Αχαάβ ότι ο Κύριος ανήγγειλε την 
καταστροφή του, αλλά ο Θεός έβαλε ένα «πνεύμα 
ψεύδους» στο στόμα του κάθε προφήτη του βασιλιά για 
να τον δελεάσει για τη μάχη. Το μάθημά του είναι ότι ο 
Θεός συχνά επιτρέπει σε εκείνους να εξαπατηθούν, των 
οποίων οι καρδιές είναι ήδη διεστραμμένες και κακές. 
(εδάφ. 15 -23) Ο απόστολος Παύλος μας λέει για μια 
παρόμοια τάξη κατά τη διάρκεια της εποχής του 
Ευαγγελίου στην οποίαν ο Κύριος «θα στείλει επάνω 
τους ενέργεια πλάνης, ώστε να πιστέψουν στο ψέμα». - 
Β’ Θεσσα. 2:11 

 Εδώ είναι ένα μάθημα που ερευνά την 
καρδιά του κάθε μαθητή του Κυρίου σχετικά με την 
μεγάλη σημασία να διατηρήσουμε την καρδιά μας αγνή 
και ειλικρινή ενώπιον του Θεού. Εάν αγαπάμε τη 
θέληση του Επουράνιου Πατέρα περισσότερο από ό, τι 
αγαπάμε τον εαυτό μας ή την οικογένεια και τους φίλους 
μας, η πρόνοιά του θα μας οδηγεί. Ανεξάρτητα από το 
πόσο σκληρά ο Σατανάς μπορεί να προσπαθήσει να μας 
εξαπατήσουν, δεν θα είναι σε θέση να ολοκληρώσει 
τους κακούς σκοπούς του. Ωστόσο, αν ψάχνετε για έναν 
τρόπο διαφορετικό από εκείνο της αλήθειας και της 
δικαιοσύνης, ο Κύριος μπορεί να επιτρέψει στον μεγάλο 
Απατένα να μας οδηγήσει σε εσφαλμένα συμπεράσματα. 
Ακριβώς όπως ο προφήτης Μιχαϊας δικαιώθηκε τελικά, 
έτσι θα είναι και με όλους εκείνους που παραμένουν 
πιστοί στην αλήθεια που τους δίνει ο Κύριος. 
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Μάθημα Δύο   

Ελπίδα για το μέλλον 
 
Εδάφιο κλειδί:  «Kαι εκείνoι πoυ πλανιούνται κατά τo 
πνεύμα, θάρθoυν σε σύνεση, και αυτoί πoυ γoγγύζoυν, 
θα μάθoυν διδασκαλία.» - Ησαΐας 29:24 
  
Επιλεγμένα εδάφια: Ησαΐας 29: 13-24 
 
 
  Αν και τα μαθήματα που περιλαμβάνονται στα 
επιλεγμένα εδάφιά μας απευθύνηθηκαν προς το Ισραήλ 
κατά τις ημέρες του προφήτη Ησαΐα, οι αρχές που 
περιέχονται σε αυτά ισχύουν εξίσου για την 
ανθρωπότητα γενικά. Ο Ησαΐας 29: 9 λέει ότι το Ισραήλ 
ήταν «μεθυσμένο» και «παραπαίει», αλλά δεν ήταν 
αποτέλεσμα κρασιού ή δυνατού ποτού. Μέθυσαν με τις 
ψευδείς διδασκαλίες των ειδωλολατρικών εθνών γύρω 
τους. Το Ισραήλ ξέχασε τις αρχές της δικαιοσύνης που 
περιέχονται στους Νόμους τους, που παραδόθηκαν από 
τον Θεό μέσω των χεριών του Μωυσή. Εξαιτίας αυτού, 
ο Θεός ξέχυσε επάνω τους πνεύμα από βαθύ ύπνo, και 
έκλεισε τα μάτια τους για λίγο και περισκέπασε τoυς 
πρoφήτες και τoυς άρχoντές τους, αυτoύς πoυ βλέπoυν 
oράσεις. - εδάφ. 10,11 

 Γενικά, η ανθρωπότητα έχει επίσης ξεχάσει 
τους νόμους της δικαιοσύνης του Θεού και, αντ’ αυτού, 
έχει αντικαταστήσει στη θέση τών τους νόμους του 
εγωισμού, της απληστίας, της υπερηφάνειας και άλλων 
αρχών που έχουν την προέλευσή τους στον ίδιον 
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τον…Σατανά, τον «θεό αυτού του κόσμου». (Β’ Κορ. 4: 
4) Και εδώ, ο Θεός κρύβει το πρόσωπό του από τον 
πεσμένο άνθρωπο κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου 
αμαρτίας και ανομίας στη γη. Ο Παύλος έγραψε για το 
Ισραήλ και, κατ 'επέκταση, τον κόσμο της 
ανθρωπότητας ότι «ο Θεός έκλεισε τους πάντες μέσα 
στην απείθεια, για να ελεήσει τούς πάντες.». - Ρωμ. 
11:32 

Η απιστία του Ισραήλ οφειλόταν στην 
κατάσταση της καρδιάς τους. Είχαν μια εξωτερική 
εμφάνιση υπακοής στον Θεό, αλλά «απέχει η καρδιά 
τους μακριά» από αυτόν, και ο φόβος τους για τον Θεό 
εδιδάσκετο από τις «διδασκαλίες και εντάλματα 
ανθρώπων» πεσμένων. (Ησ. 29:13) Ως αποτέλεσμα, το 
έθνος έπεσε σε έναν σκλαβωτό φόβο για δουλεία σε 
εξωτερικές τελετές και ανθρωπογενείς παραδόσεις, παρά 
σε έναν φόβο ευσέβειας που βασίζεται στην πίστη και 
την εμπιστοσύνη στον μεγάλο Θεό που φρόντιζε για 
κάθε ανάγκη τους. Παρά την απιστία του φυσικού 
Ισραήλ, καθώς και τη γενική έλλειψη πίστης και 
υπακοής του ανθρώπου προς τον Θεό, ο Δημιουργός μας 
έκανε μια θαυμάσια παροχή μέσω της σωτηρίας που 
δόθηκε από τον μονογενή του γιο, τον Χριστό Ιησού. 

 Όλο το Ισραήλ και η ανθρωπότητα θα έχουν 
την ευκαιρία να επιστρέψουν στην αρμονία της καρδιάς 
με τον Θεό στην ερχόμενη βασιλεία του Χριστού. Ο 
Ησαΐας γράφει: «γι’ αυτό, δέστε, θα πρoσθέσω να κάνω 
ένα θαυμαστό έργo ανάμεσα σε τoύτo τoν λαό, ένα έργo 
θαυμαστό και εξαίσιo». - εδάφ. 14 

 Το εδάφιο 17 μιλά για μια εποχή που η 
ερημιά (ο Λίβανος) θα γίνει «καρπoφόρα πεδιάδα, και η 
καρπoφόρα πεδιάδα θα θεωρηθεί σαν δάσoς;». Θα είναι 
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μια εποχή που η γνώση του Θεού θα γεμίσει τη γη και οι 
τρόποι του θα καταστούν σαφείς σε όλη την 
ανθρωπότητα. Τότε, ο προφήτης γράφει, «και oι πράoι 
θα επαυξήσoυν τη χαρά τoυς για τον Kύριο, και oι 
φτωχoί των ανθρώπων θα ευφρανθoύν για τoν Άγιo τoυ 
Iσραήλ». - vs. 19 

 «Γι’ αυτό, o Kύριoς, αυτός πoυ λύτρωσε τoν 
Aβραάμ, λέει για τoν oίκo τoύ Iακώβ τα εξής: O Iακώβ 
δεν θα ντρoπιαστεί πλέoν, και τo πρόσωπό τoυ δεν θα 
ωχριάσει πλέoν. Όταν, όμως, δει τα παιδιά τoυ, τo έργo 
των χεριών μoυ, ανάμεσά τoυ, θα αγιάσoυν τo όνoμά 
μoυ, και θα αγιάσoυν τoν Άγιo τoυ Iακώβ, και θα 
φoβoύνται τoν Θεό τoύ Iσραήλ.» (εδάφ. 22,23) Σύντομα 
θα είναι η στιγμή που όλοι οι άνθρωποι θα έρθουν σε 
μια αληθινή κατανόηση για τον Ουράνιο Πατέρα. Όπως 
δηλώνει το εδάφιο-κλειδί μας, θα «μάθουν 
διδασκαλία»—τις δίκαιες διδασκαλίες του θέληματος 
του Θεού για τους ανθρώπους, και δεν θα επιτρέπεται σε 
κανένα να τους εξαπατήσει πλέον. 
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 Μάθημα Τρία     

Ο Ιερεμίας προειδοποιεί 
τον Ζεδεκία 

 
Εδάφιο κλειδί: «Kαι o Iερεμίας είπε στoν Σεδεκία: Aν 
σoυ τo φανερώσω, στ’ αλήθεια, δεν θα με θανατώσεις; 
Kαι αν σε συμβoυλεύσω, δεν θα με ακoύσεις.»  - 
Ιερεμίας 38:15 
 
Επιλεγμένα εδάφια: Ιερεμίας 38: 14-23 
 
   Ο Ιερεμίας επιλέχθηκε από τον Θεό ως προφήτη του 
Ισραήλ πριν από τη γέννησή του. (Ιερ. 1: 5) Κατά τη 
διάρκεια της ζωής του, γνώρισε πολλές κρίσεις στο 
έθνος του Ισραήλ. Για σαράντα χρόνια έβγαινε με 
ακούραστο ζήλο και τολμηρή αυτοπεποίθηση για να 
προειδοποιήσει τον λαόν για τους κακούς τρόπους του 
και να διακηρύξει την επικείμενη καταστροφή που 
σίγουρα θα τους επέλθει αν δεν τηρούσαν τις εντολές 
του Θεού. 

Οι έντονες προειδοποιήσεις του προφήτη 
αγνοήθηκαν ως επί το πλείστον από τους Ισραηλίτες, οι 
οποίοι στη συνέχεια αναγκάστηκαν να υποστούν πολλές 
δυσκολίες που επετράπησαν να τους επέλθουν λόγω της 
ανυπακοής τους. Ο Ζεδεκίας, ο τελευταίος βασιλιάς του 
Ιούδα, ήθελε να ακούσει την καθοδήγηση (συμβουλές) 
του Ιερεμία. Ωστόσο, επέλεξε μια πορεία αντίθετη με το 
θέλημα του Κυρίου. Προς το τέλος της βασιλείας του, 
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έλαβε χώρα μια εξέγερση από τους Ισραηλίτες που 
έφερε μια γρήγορη απάντηση από τους Χαλδαίους, οι 
οποίοι έθεσαν την πόλη της Ιερουσαλήμ υπό πολιορκία. 

 Οι προφητείες του Ιερεμία ήταν πολύ μη 
δημοφιλείς στους Ισραηλίτες. Κατηγορήθηκε ότι 
εξασθένισε τα χέρια των στρατιωτών καθώς και των 
ανθρώπων. Ακόμη και ξεχώρισε ως ένας που άξιζε το 
θάνατο ενός προδότη. Σε ένα σημείο, τον ρίξανε σε 
δεξαμενή και τον άφησαν εκεί να πεθάνει, αλλά ο 
βασιλιάς τον απελευθέρωσε όταν ένας ευνούχος της 
Αιθιοπίας μεσολάβησε για λογαριασμό του. - Ιερ. 38: 4-
13 

 «Kαι o Iερεμίας είπε στoν Σεδεκία: Έτσι 
λέγει o Kύριoς, o Θεός των δυνάμεων, o Θεός τoύ 
Iσραήλ: Aν πραγματικά βγεις έξω πρoς τoυς άρχoντες 
τoυ βασιλιά τής Bαβυλώνας, τότε η ψυχή σoυ θα ζήσει, 
και αυτή η πόλη δεν θα κατακαεί με φωτιά· και εσύ θα 
ζήσεις, και η oικoγένειά σoυ· αλλά, αν δεν βγεις έξω 
πρoς τoυς άρχoντες τoυ βασιλιά τής Bαβυλώνας, τότε 
αυτή η πόλη θα παραδoθεί στo χέρι των Xαλδαίων, και 
θα την κατακάψoυν με φωτιά, και εσύ δεν θα ξεφύγεις 
από τo χέρι τoυς.» - εδάφ. 17,18 

 Η προειδοποίηση του Ιερεμία για τον 
Ζεδεκία έδειχνε ότι αν θα ασκούσε πίστη στον Θεό και 
τον άφηνε να φροντίσει για τον Βαβυλώνιο βασιλιά και 
τους πρίγκιπές του στον κατάλληλο χρόνο και τρόπο, το 
έθνος θα μπορούσε να αποφύγει τη μεγάλη καταστροφή 
που διαφορετικά θα τους επέλθει. Παραδινόμενοι στους 
Χαλδαίους [Βαβυλώνιους], τους οποίους ο Ιερεμίας 
διακήρυξε ως το θέλημα του Κυρίου, θα είχαν απλώς 
έναν Βαβυλώνιο κυβερνήτη που να επιβλέπει τον 
βασιλιά. Η Ιερουσαλήμ θα παρέμενε ανέπαφη και οι 
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Ισραηλίτες θα μπορούσαν να συνεχίσουν να λατρεύουν 
στο δικό τους ναό. 

 Ωστόσο, ο Ζεντεκίας, αποφάσισε να 
συνεχίσει τον απελπιστικό αγώνα ενάντια στη 
συντριπτική δύναμη των Βαβυλωνίων. Ηττήθηκε 
σοβαρά. Η Ιερουσαλήμ καταστράφηκε και σχεδόν όλοι 
οι πολίτες της παρασύρθηκαν ως εξόριστοι στη 
Βαβυλώνα. Έτσι, οι προφητείες του Ιερεμία 
πραγματοποιήθηκαν, αποδεικνύοντας ότι είχαν 
εμπνευστεί από τον Θεό. 

 Στο Ιερεμία, κεφάλαιο 30, υπάρχει μια άλλη 
προφητεία που σχετίζεται με μια περαιτέρω κλιματική 
εμπειρία που ο Θεός φέρνει στο ανασυγκεντρωμένο 
έθνος του Ισραήλ στο τέλος της παρούσας εποχής του 
Ευαγγελίου, που αναγνωρίζεται ως «η θλίψις του 
Ιακώβ». Ως συνέπεια αυτής της σοβαρής δοκιμασίας, 
δεν θα έχουν άλλη εναλλακτική λύση παρά να στραφούν 
στον Θεό και να τον εμπιστευτούν για να τους σώσει. 
Στη συνέχεια, θα μάθουν τη δικαιοσύνη και το έθνος 
τους θα υψωθεί. 

 Ενώ αυτή η περιγραφή αφορά το εβραϊκό 
έθνος της εποχής του Ιερεμία, υπάρχει ένα μάθημα που 
εφαρμόζεται στο πνευματικό Ισραήλ στην εποχή μας. 
Είναι αναγκαίο να ψάχνουμε για το θέλημα του Θεού σε 
ένα συγκεκριμένο θέμα και, μόλις γίνει κατανοητό, να 
ασκήσουμε πίστη και εμπιστοσύνη αφήνοντάς το στα 
χέρια του. 
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Μάθημα Τέσσερα     

Οι Δίκαιοι θα Ζουν 
 

Εδάφιο κλειδί: «Προσέξτε, όλες οι ψυχές είναι δικές 
μου· όπως η ψυχή του πατέρα, έτσι και η ψυχή τού 
γιου, είναι δική μου· η ψυχή που αμάρτησε, αυτή θα 
πεθάνει.»  - Ιεζεκιήλ 18: 4   

Επιλεγμένο εδάφιο:  Ιεζεκιήλ 18: 1-9, 30-32 
 
   Σε αντίθεση με τον Ιερεμία, ο οποίος προφήτευσε 
στον Ιούδα και προείπε την καταστροφή του προτού 
αιχμαλωτιστεί, ο προφήτης Ιεζεκιήλ έλαβε την εντολή 
του από τον Θεό ενώ ήταν στη Βαβυλώνα. (Ιζεκ. 1: 1-3) 
Ο Ιεζεκιήλ προειδοποίησε τον οίκο Ισραήλ σχετικά με 
τις συνέπειες της απιστίας τους στον Θεό. Στα εδάφια 
που προηγούνται του εδαφίου-κλειδί μας, προφήτευσε: 
«KAI έγινε σε μένα λόγος τού Kυρίου, λέγοντας: Tι 
εννοείτε εσείς, που χρησιμοποιείτε αυτή την παροιμία 
για τη γη τού Iσραήλ, λέγοντας: Oι πατέρες έφαγαν 
αγουρίδα, και μούδιασαν τα δόντια των παιδιών; Zω 
εγώ, λέει ο Kύριος ο Θεός, δεν θα χρησιμοποιήσετε 
πλέον αυτή την παροιμία στον Iσραήλ.» - Εζ. 18: 1- 3 

 Ο λαός του Ισραήλ «εφόρτωναν» συχνά τις 
αμαρτίες τους στην αποτυχία των προγόνων τους. Ο 
Ουράνιος Πατέρας αντέκρουσε αυτήν τη λογική. Μέσω 
του Ιεζεκιήλ έδειξε ότι τα άτομα θεωρούνται υπεύθυνα 
για τις δικές τους αμαρτίες. Συνεχίζοντας την αφήγηση, 
δίδονται διάφορα παραδείγματα σχετικά με τη 
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δικαιοσύνη του Θεού, που απεικονίζονται από τον 
πονηρό γιο ενός δίκαιου ανθρώπου, τον δίκαιο γιο ενός 
κακού πατέρα, έναν κακό άνθρωπο που μετενόησε, και 
έναν δίκαιο άνθρωπο που εγκατέλειψε τη δικαιοσύνη 
του και διέπραξε αδικία. (εδάφ. 5-24) Σε οποιαδήποτε 
από αυτές τις περιπτώσεις, ο Θεός επιθυμεί τη μετάνοια 
από αυτόν που αμάρτησε, και δεν «ευχαριστιέται» για το 
θάνατο κανενός ατόμου. - εδάφ. 32 

 Ως αποτέλεσμα της ανυπακοής του Αδάμ, 
«δεν υπάρχει κανένας δίκαιος». Εάν ο Ιησούς δεν είχε 
δώσει την τέλεια ανθρωπότητά του ως αντίλητρον για να 
αγοράσει όλη την ανθρωπότητα, κανείς δεν θα 
μπορούσε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του 
Επουράνιου Πατέρα για να αποκτήσει αιώνια ζωή. - 
Ρωμ. 3:10· Ψαλμ. 49: 7 

 Κατά τη διάρκεια της παρούσας Εποχής του 
Ευαγγελίου, όσοι μετενόησαν για τις αμαρτίες τους, και 
που αφιερώθηκαν πλήρως για να κάνουν το θέλημα του 
Επουράνιου Πατέρα, και που επιπροσθέτως προσπαθούν 
επιμελώς να περπατήσουν στα βήματα του Ιησού, έχουν 
θεωρηθεί από τον Θεό ως δικαιωμένοι. (Ρωμ. 8: 1,28-
30) Εάν είναι πιστοί στην εκπλήρωση των όρκων της 
αφιέρωσής τους, θα λάβουν μια ουράνια ανταμοιβή και 
θα βοηθήσουν τον Δάσκαλο κατά τη διάρκεια της 
επερχόμενης βασιλείας για να αποκαταστήσει την 
ανθρωπότητα πίσω στην κατάσταση της τελειότητας που 
ο Αδάμ και η Εύα απολάμβαναν πριν παρακούσουν 
αυτοί. 

Μια μελλοντική εφαρμογή της αρχής ότι «η 
ψυχή που αμαρτάνει, θα πεθάνει» θα συμβεί επίσης όταν 
δεθεί ο Σατανάς. Τότε η ανθρωπότητα θα έχει την 
ευκαιρία να επιτύχει την τελειότητα μέσω της υπακοής 
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και να ζήσει για πάντα. Εκείνη την εποχή, όλοι θα είναι 
υπόλογοι για τις δικές τους πράξεις, επειδή θα είναι 
πλήρως φωτισμένοι ως προς τα πρότυπα του 
Επουράνιου Πατέρα. - Ιερ. 31: 30-34 

 Ο Θεός δεν θέλει σκόπιμα την καταστροφή 
των ατόμων. «Eπειδή, με τέτοιον τρόπο αγάπησε ο Θεός 
τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Yιό του τον μονογενή, για 
να μη χαθεί καθένας που πιστεύει σ’ αυτόν, αλλά να έχει 
αιώνια ζωή. Δεδομένου ότι, ο Θεός δεν απέστειλε τον 
Yιό του στον κόσμο, για να κρίνει τον κόσμο, αλλά για 
να σωθεί ο κόσμος διαμέσου αυτού.» - (Ιωάννης 3: 
16,17) Ο Επουράνιος Πατέρας μας είναι ένας Θεός 
αγάπης και συμπόνιας που προέβλεψε (προνόησε) για τη 
σωτηρία όλων όσων επιθυμούν να εναρμονιστούν με τη 
δίκαιη θέλησή του. 

 Όταν όλη η ανθρωπότητα θα αναστηθεί από 
τον τάφο, κάθε ένας θα έχει την ευκαιρία να έρθει σε 
πλήρη αρμονία με τον Θεό. Εκείνοι που υπακούουν 
ένθερμα τις ορθές εντολές του «θα απoλαύσoυν 
αγαλλίαση και ευφρoσύνη· ενώ η λύπη και o στεναγμός 
θα φύγoυν». - Ησ. 35: 1-10· Αποκ. 21: 1- 4 

  
 

*** 
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