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Η έκφραση ευχαριστίων
σε δύσκολες στιγμές
" Εις σε θέλω θυσιάσει θυσίαν αινέσεως και το όνομα
του Κυρίου θέλω επικαλεσθή."
Ψαλμός 116: 17

Πρόλογος: Λίγο πριν από τη δημοσίευση αυτού του
τεύχους της «ΑΥΓΗΣ» ("The Dawn"), μάθαμε όλοι για
τους τρομακτικούς πυροβολισμούς που έλαβαν χώρα στο
Λας Βέγκας κατά τις νυχτερινές ώρες της 1ης Οκτωβρίου.
Ένας ένοπλος πυροβολιστής πυροβόλησε
επανειλημμένα από τον 32ο όροφο ενός ξενοδοχείου σε
ένα πλήθος που παρευρέθηκε σε ένα υπαίθριο φεστιβάλ
μουσικής απέναντι από το δρόμο. Κατά τη διάρκεια αυτού
του γραψίματος, ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 59,
με περισσότερους από 500 τραυματίες, καθιστώντας αυτό
την χειρότερη μαζική δολοφονία στη σύγχρονη ιστορία
των Ηνωμένων Πολιτειών.
Φαίνεται αδιανόητο ότι ένα τέτοιο γεγονός θα
μπορούσε με οποιονδήποτε τρόπο να σχετίζεται με την
ιδέα της εθνικής ημέρας των Ευχαριστιών. Η τραγωδία
στο Λας Βέγκας είναι μια ακόμη από τις πολλές ειδήσεις
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που ραγίζουν τη καριδά που αναφέρθηκαν στις επόμενες
σελίδες αυτού του άρθρου.
Πράγματι, προβλήματα του κάθε είδους έχουν
γίνει αχαλίνωτα στη γη. Πάντως, ας θυμηθούμε τις
βιβλικές διαβεβαιώσεις ότι αυτές οι ταραχώδεις καιροί,
θα ανοίξουν σύντομα το δρόμο για την βασιλεία της
δικαιοσύνης του Θεού εδώ στη γη. Για αυτόν τον
υποσχεθέντα χρόνο, μπορούμε πραγματικά να είμαστε
ευγνώμονες για και να προσβλέπουμε στο να γνωρίσουμε
ότι ο Λόγος του Θεού είναι βέβαιος.
***
Ο τίτλος μας δείχνει ένα συναίσθημα που πιθανόν
να είναι στο μυαλό πολλών αυτή τη στιγμή. Ακόμη και
στη Βόρεια Αμερική, όπου οι περισσότεροι έχουν
συνηθίσει στη σχετική σταθερότητα σε σύγκριση με
πολλά άλλα μέρη του κόσμου, πολυάριθμα γεγονότα
τους τελευταίους μήνες έχουν καταστρέψει ή
τουλάχιστον έχουν διαταράξει πολύ, τη ζωή
εκατομμυρίων ανθρώπων. Πολλά από αυτά έγιναν εντός
των συνόρων της χώρας μας, και σε ορισμένες
περιπτώσεις, ίσως να μας επηρέασαν προσωπικά.
Μπορεί να φαίνεται ασυνήθιστο ότι μεγάλο
μέρος των ειδήσεων στη Βόρεια Αμερική τις τελευταίες
εβδομάδες του καλοκαιριού δεν σχετίζονταν με πολιτικά
ή κοινωνικά ζητήματα, θέματα που συνήθως γεμίζουν τα
πρωτοσέλιδα. Πράγματι, τα προβλήματα που πλήττουν
αυτές τις πτυχές της κοινωνίας μας πλέον δεν επιλύονται
από ποτέ. Ωστόσο, πολλές ιστορίες ειδήσεων έχουν
στραφεί από αυτές για μια περίοδο, έστω και
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προσωρινά, και επικεντρώθηκαν σε ένα ζήτημα εντελώς
έξω από τον έλεγχο του ανθρώπου--τις δυνάμεις της
φύσης.
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
Ας εξετάστε αυτά τα γεγονότα, όλα τα οποία έλαβαν
χώρα μέσα σε ένα μήνα και τα οποία επηρέασαν
εκατομμύρια ζωές στη Βόρεια Αμερική:
•
Οι πυρκαγιές στις υψηλές βόρειες πεδιάδες των
Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες κατέστρεψαν
δεκάδες χιλιάδες στρέμματα γης και κάλυψαν
διάφορες πολιτείες με επιβλαβή τέφρα και
καπνό.
•
Ο τυφώνας “Χάρβι”, ο οποίος στα τέλη
Αυγούστου έπληξε το Τέξας, αιωρείτο πάνω
από το Χιούστον, προκαλώντας καταστροφικές
πλημμύρες για εκατομμύρια και εκτιμάται ότι
είναι ο πιο δαπανηρός τυφώνας που έχει
καταγραφεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.
•
Ο τυφώνας “Ίρμα”, ο οποίος στις αρχές
Σεπτεμβρίου έκοψε βόλτες μέσα από τα νησιά
της Καραϊβικής πριν προσγειώσει ένα απευθίας
χτύπημα στην χερσόνησο της Φλόριντα. Οι
ζημιές από την αύξηση ανέμων και καταιγίδων
ήταν βαριές σε πολλές περιοχές, και άφησαν
εκατομμύρια χωρίς ρεύμα.
•
Ένας θανατηφόρος σεισμός μεγέθους 7,1 στην
πόλη του Μεξικού στα μέσα Σεπτεμβρίου, στον
οποίο
πολλοί
σκοτώθηκαν,
συμπεριλαμβανομένων των παιδιών από τα
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•

σχολεία,
προκαλώντας
εκτεταμένες
καταστροφές κτιρίων και υποδομών.
Και μόλις λίγες μέρες αργότερα, O τυφώνας
"Μαρία" που έπληξε το Πουέρτο Ρίκο με ένα
κατά μέτωπον χτύπημα, αφήνοντας ολόκληρη
τη χώρα χωρίς ρεύμα και προκαλώντας
απίστευτες καταστροφές.

Στο κάτω-κάτω της γραφής, δεν θα εξέπλησσε
ότι η παραπάνω σειρά φυσικών καταστροφών θα
καταλήξει συνολικά να είναι η πιο δαπανηρή, από την
άποψη της ολικής καταστροφής που έχει προκληθεί
στην ιστορία της Βόρειας Αμερικής, εάν όχι του
κόσμου. Αυτό όμως δεν λέει τίποτα για την προσωπική
ταλαιπωρία που έχει επηρεάσει εκατομμύρια
ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας
πολλών ζωών. Ωστόσο, οι περισσότεροι που έχουν
πληγεί άμεσα λένε ότι ανεξάρτητα από την καταστροφή,
την ταλαιπωρία και την ψυχική αγωνία που έχουν
υπομείνει μέσω αυτών των εμπειριών, είναι
αποφασισμένοι να ανακάμψουν και να προχωρήσουν με
τη ζωή τους όσο καλύτερα μπορούν.
ΔΥΣΚΟΛΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ
ΕΥΓΝΩΜΟΝΕΣ

-

ΑΛΛ'

ΑΚΟΜΗ

Παρά τις μεγάλες δυσκολίες που εξακολουθούν
να αντιμετωπίζουν πολλοί άνθρωποι μετά από αυτά τα
γεγονότα, αυτό το μήνα εκατομμύρια άνθρωποι στις
Ηνωμένες Πολιτείες θα απομακρυνθούν, τουλάχιστον
για λίγες ώρες, από τις εμπειρίες και τους αγώνες της
καθημερινής ζωής και θα δώσουν ευχαριστίες για τις
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ευλογίες τους. Ίσως για τους περισσότερους, η ημέρα
των Ευχαριστιών θα είναι μια από τις γιορτές και
οικογενειακές συγκεντρώσεις. Χαρούμενοι, όντως, θα
είναι εκείνοι που θυμούνται επίσης ότι κάθε ευλογία της
ζωής που απολαμβάνουν τους έρχεται από το Θεό, τον
Δημιουργό του ουρανού και της γης, και το δωρητή του
«κάθε καλού και τέλειου δώρου.» (Ιακώβου 1:17)
Μεταξύ αυτών θα είναι πολλοί ειλικρινείς λάτρεις του
Θεού, εκείνοι που στην καρδιά επιθυμούν να κάνουν το
θέλημά του σε όλα όσα σκέφτονται, λένε και κάνουν.
Η Βίβλος μας λέει ότι είναι σκόπιμο ανά πάσα
στιγμή να ευχαριστούμε τον Κύριο. Έτσι, οι ακόλουθοι
του Κυρίου δεν πρέπει να περιμένουν για ειδικές
περιπτώσεις για να εκφράσουν την εκτίμησή τους στον
Ουράνιο Πατέρα για τις πνευματικές και υλικές ευλογίες
που καθημερινά είναι το μερίδιό τους. Ο απόστολος
Παύλος έγραψε ότι πρέπει "να δίνουμε πάντοτε
ευχαριστίες για όλα τα πράγματα στον τον Θεό". Μας
προκάλεσε επίσης, λέγοντας: «Σε κάθε πράγμα να δίνετε
ευχασριστίες· επειδή αυτό είναι το θέλημα του Θεού στο
Χριστό Ιησού σε σχέση με σας». (Εφεσ. (Α Θεσσ.
5:18) Ακολουθώντας αυτές τις προτροπές, κάθε μέρα θα
είναι μια της ευχαριστίας, γιατί θα υπάρξουν πολλά για
τα οποία θα στραφούν οι καρδιές μας στον Κύριο με
ευγνωμοσύνη.
Σίγουρα είναι επίσης πρέπον να τηρούμε ειδικές
περιπτώσεις ευχαριστιών. Σε τέτοιες περιόδους
μπορούμε να θυμηθούμε , με μια πιο συγκεκριμένη
έννοια, τους πολλούς τρόπους με τους οποίους ο Θεός
μας ευλόγησε όλο το χρόνο. Αναπολώντας αυτά,
μπορούμε να ανανεώσουμε την αποφασιστικότητά μας
να δείξουμε την εκτίμησή μας προς αυτόν. Είμαστε
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ευτυχείς για μια ειδική ευκαιρία να ευχαριστήσουμε τον
Κύριο επειδή είναι καλός, επειδή το έλεός του διαρκεί
για πάντα.» - Ψαλ. 106: 1
ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΓΝΩΜΟΣΥΝΗ
Για τον αληθινό Χριστιανό, δεν υπάρχει ποτέ
μια στιγμή στη ζωή μας, όπου οι ευλογίες που
λαμβάνουμε από τον Κύριο δεν είναι πιο άφθονες από ό,
τι θα μπορούσαμε να ζητήσουμε ή να περιμένουμε. Θα
ήταν ωφέλιμο να αναπτύξουμε τη συνήθεια να
σημειώνουμε καθημερινά τους πολλούς τρόπους με τους
οποίους ο Θεός εκδηλώνει τις ευλογίες του προς εμάς,
ακόμα και στις δοκιμές και τις δυσκολίες μας, αν και
σοβαρές μπορεί να είναι.
Με αυτόν τον τρόπο, ίσως θα εκπλαγούμε να
συνειδητοποιήσουμε αυτό που έκανε πραγματικά για
μας ο Επουράνιος Πατέρας μας. Φυστικά, ποτέ δεν
μπορούμε, να υπολογίσουμε όλες τις ευλογίες μας, αλλά
ακόμη και αν προσπαθήσουμε να το κάνουμε αυτό, θα
βρούμε σίγουρα, όπως και ο ψαλμωδός, ότι
«υπερβαίνουσι πάντα αριθμόν». - 40: 5
Σε όλους τους ακολούθους του Ιησού, ο Θεός
δίνει πνευματική δύναμη και καθοδήγηση. Αυτά τα
γεμίζει με το Πνεύμα του ανάλογα με το γεγονός ότι
αδειάζουν από τον εαυτό τους και αφιερώνουν τον
εαυτό τους στην εκτέλεση του θελήματός του. Πόσο
ευγνώμων όντως θα πρέπει να είμαστε για τη
διαβεβαίωση ότι είναι πιο πρόθυμος να δώσει το Άγιο
Πνεύμα σε εκείνους που του το ζητούν απ'ό,τι είναι οι
γήινοι γονείς να δώσουν «καλά δώρα» στα παιδιά τους. Κάτα Λουκάν 11:13
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Μπορούμε όλοι να είμαστε ευγνώμονες που
κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, η χάρη του
Κυρίου μας κράτησε από το να πέσουμε. (Ιούδα 1:
24,25) Είμαστε ευγνώμονες να εξακολουθήσουμε να
χαιρόμαστε στο μήνυμα του Ευαγγελίου και στο
προνόμιο που έχουμε του να θέτουμε τη ζωή μας στην
υπηρεσία του Δασκάλου. (Ι Ιωάννης 3:16) Αυτά
αποτελούν αιτία ευχαριστίας.
Πράγματι, δεν μας
εκπλήσσει καθόλου το γεγονός ότι ο Κύριος θα
συνεχίσει να μας κρατάει στο κοίλωμα του χεριού του
και να μας παράσχει χάρη για βοήθεια σε κάθε στιγμή
ανάγκης. Ωστόσο, υπενθυμίζουμε την προτροπή του
Αποστόλου Πέτρου, στην οποία μας πληροφορεί ότι
μόνο "αν κάνουμε αυτά τα πράγματα" μπορούμε να
έχουμε τη διαβεβαίωση ότι δεν θα "πέσουμε ποτέ". (Β
Πέτ. 1:10) Αν λοιπόν κρατηθήκαμε από το να μην
πέσουμε, αυτό σημαίνει ότι ο Κύριος είναι
ευχαριστημένος από τις προσπάθειές μας να κάνουμε το
θέλημά του. Παρόλο που δεν το κάναμε τέλεια , είναι
εξαιτίας των ειλικρινών προσπαθειών μας σε αυτό το
σημείο ότι μας ευλογεί με τη διαρκή χάριν του.
ΟΙ ΕΥΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗΣ
Όσοι έχουν ευλογηθεί με την κατανόηση του
σχεδίου του Θεού για πολλά χρόνια μπορούν να είναι
ευγνώμονες που όλο αυτό το διάστημα ο Κύριος είναι
όλο και πιο πολύτιμος και ότι το μήνυμα του
Ευαγγελίου γίνεται όλο ένα και πιο λαμπρό με κάθε έτος
που περνά. Το ότι αυτοί έχουν διατηρήσει ένα σαφές
όραμα για τις μεγάλες αμετάβλητες βασικές αρχές αυτού
του σχεδίου είναι απόδειξη της διατήρησης της δύναμης
του Θεού στη ζωή τους. Δεν έχουν δική τους βούληση,
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αλλά είναι αποφασισμένοι ότι το θέλημα του Κυρίου θα
κυριαρχεί μόνο στη ζωή τους, ανεξάρτητα από το τι θα
σήμαινε με τον τρόπο της θυσίας. - Ρωμ. 12: 1,2
Άλλοι έχουν ευλογηθεί με γνώση του σχεδίου
του Θεού μέσα στα πιο πρόσφατα χρόνια. Πὀσο
χαιρόμαστε επίσης μαζί τους. Είναι αδύνατο να
ευχαριστήσουμε επαρκώς τον Κύριο για τη φώτιση του
Αγίου Πνεύματος που άνοιξε τα μάτια της κατανόησης
μας, ώστε να δούμε τη δόξα του. Γνωρίζουμε ότι, ενώ
κάποτε είμασταν πνευματικά τυφλοί, τώρα μπορούμε να
βλέπουμε. Πόσο ένδοξο είναι το όραμα που μας
επιτρέπει να κατανοήσουμε τους σκοπούς του Θεού για
την ευλογία τόσο της εκκλησίας όσο και του κόσμου.
Είθε η «πρώτη» μας αγάπη για τον Κύριο και για την
αλήθεια του να μην «ψυχρανθεί» ποτέ, αλλά να
αυξάνεται καθημερινά και η ευγνωμοσύνη μας
ξεχειλίζει συνεχώς. - Αποκ. 2: 4. Ματ. 24:12
ΕΥΓΝΩΜΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ ΤΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΊΑΣ
Σήμερα ο κόσμος είναι γεμάτος από φόβο,
καθώς η ανθρωπότητα βλέπει τις δυνάμεις
συγκέντρωσης της θλίψεως που ξεπερνούν οτιδήποτε
έχει βιώσει στο παρελθόν. Βλέπουμε ότι οι προφητικές
λέξεις του Ιησού εκπληρώνονται: «25 Και θέλουσιν
είσθαι σημεία εν τω ηλίω και τη σελήνη και τοις
άστροις, και επί της γης στενοχωρία εθνών εν απορία,
και θέλει ηχεί η θάλασσα και τα κύματα, 26 οι άνθρωποι
θέλουσιν αποψυχεί εκ του φόβου και προσδοκίας των
επερχομένων δεινών εις την οικουμένην· διότι αι
δυνάμεις των ουρανών θέλουσι σαλευθή.» - Κατα
Λουκάν 21: 25,26
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Σήμερα, ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να
γνωρίσει σε μια στιγμή τι συμβαίνει σε κάθε γωνιά του
κόσμου, ανά πάσα στιγμή, ημέρα ή νύχτα. Έτσι, θα
γνώριζαν αμέσως οι άνθρωποι τη φοβερή καταστροφή
που μπορεί να επιλέξουν οι ηγέτες των αντικρουόμενων
ιδεολογιών, του θρησκευτικού εξτρεμισμού και
ορισμένων εθνών για να επιφέρουν σε εκείνους που
θεωρούνται εχθροί. Ο Ντάνιελ προφήτευσε την εποχή
εκείνη ως «περίοδο θλίψεως, όπως ποτέ δεν υπήρχε από
τότε που υπήρχε έθνος», για την οποία ο Ιησούς
επιβεβαίωσε ως «οποία δεν έγεινεν απ' αρχής κόσμου
έως του νυν, ουδέ θέλει γείνει». - Δαν. 12: 1; Ματ.
24:21
Σημειώνουμε τα λόγια του Ιησού, "ουδέ θέλει
γείνει". Πόσο ζωτικής σημασίας είναι αυτή η δήλωση,
γιατί μας διαβεβαιώνει ότι υπάρχει ελπίδα πέρα από την
παρούσα εποχή πρωτοφανών προβλημάτων. Πράγματι,
η κατανόηση του σχεδίου του Θεού μας επιτρέπει να
βλέπουμε πέρα από τις τρομακτικές θάλασσες και να
γνωρίζουμε ότι σύντομα θα υπάρξει μια μεγάλη ηρεμία.
Με τις διοικητικές δυνάμεις της Μεσσιανικής βασιλείας,
η ανθρωπότητα θα κατευθυνθεί στο επιθυμητό τους
καταφύγιο της ασφάλειας και της ειρήνης. Για να
έχουμε αυτήν τη διαβεβαίωση είναι πραγματικά μεγάλη
αιτία για έκφραση ευχαριστίας. Για εκείνους που θα
ήθελαν να μάθουν περισσότερα σχετικά με τις υπέροχες
υποσχέσεις του μέλλοντος, σας προσκαλούμε να
διαβάσετε το φυλλάδιο "Armageddon then World
Peace" (ο Αρμαγεδδών και στη συνέχεια Παγκόσμια
Ειρήνη).
Θα χαρούμε να σας το στείλουμε δωρεάν και
χωρίς υποχρέωση. Τα στοιχεία επικοινωνίας μας
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παρατίθενται στο εσωτερικό του πίσω καλύμματος στο
κάτω μέρος της σελίδας. Το φυλλάδιο είναι επίσης
διαθέσιμο για ανάγνωση στην ιστοσελίδα μας:
http://www.dawnbible.com/books.htm
Η ΧΑΡΑ ΤΗΣ ΚΟΙΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΈΡΕΙΝ
ΜΑΡΤΥΡΙΑΝ (ΔΙΑ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟΝ)
Κατά τη διάρκεια του έτους, πολλοί έχουν
ευλογηθεί πλούσια μέσα από το προνόμιο της κοινωνίας
της μεταξύ αυτών. Πόσο πνευματικά τονωτικό ήταν
αυτό. Αν η κοινωνία μας ήταν πραγματικά αυτή του
Πνεύματος, αυτό σήμαινε κάτι περισσότερο από την
απλή χαρά μαζί στον Κύριο. Για εκείνους που μιλούν
«συχνά μεταξύ τους» σχετικά με το θαυμάσιο σχέδιο
του Θεού, ο προφήτης μας λέει ότι ο Κύριος ακούει,
ακούει και ότι έχει γραφτεί ένα βιβλίο ενθυμήσεως.
(Μαλ. 3:16) Ακόμη και όταν μπορεί να υπάρχουν μόνο
λίγοι, ο Ιησούς υποσχέθηκε: «Διότι όπου είναι δύο ή
τρείς συνηγμένοι εις το όνομά μου, εκεί είμαι εγώ εν τω
μέσω αυτών.» (Ματθ. 18:20) Πράγματι, πρέπει να
είμαστε ευγνώμονες για και να εκμεταλλευόμαστε όσο
το δυνατόν περισσότερες ευκαιρίες για να
συγκεντρωθούμε εις το όνομα του Κυρίου.
Ο Κύριος συνεχίζει επίσης να δίνει στον λαό του
ευκαιρίες να τον υπηρετήσουν εξυπηρετώντας ο ένας
τον άλλον και μαρτυρώντας την αλήθεια. Σίγουρα θα
πρέπει πάντα να είμαστε ευγνώμονες για τα προνόμιά
μας να είμαστε «πρεσβευτές του Χριστού». (Β Κορ.
5:20) Πολλές τέτοιες ευκαιρίες είναι αναμφισβήτητα
δικές μας. Σε ατομικό επίπεδο, είχαμε το προνόμιο να
πούμε έναν λόγον για τον Κύριο και για το μήνυμα του
Ευαγγελίου, ίσως σε έναν γείτονα ή έναν φίλο ή έναν
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συνάδελφο. Στο βαθμό που επωφεληθήκαμε από τις
ευκαιρίες αυτές, γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει άλλη
στιγμή, όταν ο Κύριος φαίνεται να είναι τόσο κοντά μας,
και όταν η αλήθεια του είναι η μεγαλύτερη πηγή
έμπνευσης δύναμης στη ζωή μας, απ'ό,τι όταν το
εξηγούμε στους άλλους. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν
εκείνοι στους οποίους μιλάμε πεινούν σοβαρά και
μαρτυρούν ότι ο Θεός τους έχει ευλογήσει με αυτιά που
ακούουν και καρδιές που κατανοούν.
Χαίρομαι που συμμετέχουμε στις χαρές που
προκύπτουν από τη γνώση ότι εδώ και εκεί σε όλο τον
κόσμο το φως της αλήθειας λάμπει --σε ορισμένες
περιπτώσεις για πρώτη φορά- στις καρδιές και τις ζωές
εκείνων στους οποίους ο Θεός έχει δώσει την
δυνατότητα να βλέπουν. Γνωρίζοντας αυτό, και έχοντας
τόσες άλλες πολλαπλές ευλογίες από το Θεό, πόσο θα
πάρουμε για τη γνώση μας για το ένδοξο σχέδιο του;
Γνωρίζουμε ότι είναι ανεκτίμητο και ότι αυτό σημαίνει
περισσότερο για εμάς από την ίδια τη ζωή. Πόσο
ευγνώμωνες λοιπόν θα πρέπει να είμαστε, ότι με τις
θυσίες και την υπηρεσία μας αυτός ο ανεκτίμητος
θησαυρός είχε γίνει η ευλογημένη κατοχή άλλων.
ΘΑΥΜΑΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Τα αποδεικτικά στοιχεία είναι αδιαμφισβήτητα
ότι ο Θεός είναι με τους ανθρώπους του σήμερα, όπως
ήταν με τους υπηρέτες του στην αρχαιότητα. Είμαστε
έκθαμβοι και εμπνευσμένοι όταν διαβάζουμε την
εμπειρία του Μωυσή στον φλεγόμενο θάμβο τοσο καιρο
πριν.
Λέμε ότι ήταν ένα θαύμα, και πραγματικά ήταν.
Σήμερα, έχουμε εξαιρετικά θαύματα επικοινωνίας, με τα
12

οποία είναι διαθέσιμο το μήνυμα του σχεδίου του Θεού
και της ερχόμενης βασιλείας του. Πριν από πενήντα
χρόνια, αυτά τα "θαύματα" ήταν αυτά του ραδιοφώνου
και της τηλεόρασης, και τι θαύματα ήταν, καθώς το
Ευαγγέλιο διατέθηκε σε εκατομμύρια σπίτια κάθε
εβδομάδα.Πράγματι, αυτές οι μέθοδοι διάδοσης του
μηνύματος εξακολουθούν να έχουν μεγάλη σημασία για
να μαρτυρούν την αλήθεια.
Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, περισσότερα
θαύματα επικοινωνίας έχουν αυξήσει τις ευκαιρίες
διακήρυξης του Ευαγγελίου της Βασιλείας. Οι φορητοί
υπολογιστές, το Διαδίκτυο, οι συσκευές χειρός και
φορητής επικοινωνίας κάθε μορφής, μεγέθους και
δυνατοτήτων είναι οικονομικά διαθέσιμες σε όλο σχεδόν
το γήινο πληθυσμό. Η δυνατότητα να βλέπουμε βίντεο,
να ακούμε ήχο και να διαβάζουμε το μήνυμα της Βίβλου
σε αυτές τις συσκευές, καθώς και να κάνουμε
αλληλογραφία με άλλους μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, του Skype και πολλών άλλων μέσων
ηλεκτρονικής επικοινωνίας, άνοιξε πολλές νέες οδούς
υπηρεσίας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου
συγκομιδής της Εποχής του Ευαγγελίου.
Ωστόσο, δεν μας εκπλήσσει ότι η αύξηση της
γνώσης, η οποία προκάλεσε την παρούσα έκρηξη της
επικοινωνίας, προκάλεσε πολύ επιζήμια αποτελέσματα
στον κόσμο γενικότερα. Έχει προωθήσει το φόβο, τον
εγωισμό, την αμαρτία και το κακό κάθε είδους που
μπορεί να φανταστεί κανείς. Πράγματι, όταν ο Δανιήλ
προείπε για την εποχή που «η γνώση θα αυξηθεί», ήταν
μέρος της προφητείας του σχετικά με την «περίοδο της
θλίψεως» που αναφέρθηκε προηγουμένως. (Δαν. 12:
1,4) Πόσο ευγνώμωες όμως είμαστε ότι αυτές οι τομείς
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αυξημένης γνώσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν με
θετικό τρόπο - για να διαδοθεί ο Λόγος της αλήθειας και
να τιμηθεί το όνομα του Ουράνιου Πατέρα μας. Είμαστε
ευγνώμονες και για αυτό.
Όταν ο Θεός μίλησε στον Μωυσή στον
φλεγόμενο θάμνο, είπε στον Μωυσή να βγάλει τα
παπούτσια του, με την εξήγηση ότι ο τόπος όπου
βρισκόταν ήταν «ιερό έδαφος». (Έξοδ. 3: 5) Δεν πρέπει
να αισθανόμαστε τον ίδιο τρόπο όσον αφορά το έδαφος
στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα;; Δεν είναι σαν να
στεκόμεθα σε ψηλότερο επίπεδο από τον κόσμο γύρω
μας για να έχουμε την ευκαιρία και την τιμή να
υπηρετήσουμε τον Κύριο στον αμπελώνα του; (Μάθ.
20: 1-16) Γνωρίζοντας την ιερότητα της θέσης που είναι
τώρα δική μας του να είμαστε πρεσβευτές του Θεού, ας
ακούσουμε προσεκτικά την φωνή του και να
ανταποκριθούμε πιστά καθώς καθιστά σαφείς τους
διάφορους τρόπους που θέλει να βάλουμε κάτω τη ζωή
μας για αυτόν.
Σίγουρα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε
λιγότερο αυτή την εποχή των Ευχαριστιών φέτος παρά
να αντανακλάμε τα συναισθήματα του ψαλμωτή όταν
έγραψε: «Εις σε θέλω θυσιάσει θυσίαν αινέσεως και το
όνομα του Κυρίου θέλω επικαλεσθή. Τας ευχάς μου
θέλω αποδώσει εις τον Κύριον, τώρα έμπροσθεν παντός
του λαού αυτού· εν ταις αυλαίς του οίκου του Κυρίου,
εν μέσω σου, Ιερουσαλήμ. Αλληλούϊα.» - Ψαλ. 116: 1719
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Διεθνείς Βιβλικές Σπουδές
Μάθημα Πρώτο

Πιστός o Θεός--Άπιστοι
άνθρωποι
Εδάφια κλειδιά: «Και θέλω ανεγείρει εις εμαυτόν ιερέα
πιστόν, πράττοντα κατά την καρδίαν μου και κατά την
ψυχήν μου· και θέλω οικοδομήσει εις αυτόν οίκον
ασφαλή· και θέλει περιπατεί ενώπιον του χριστού μου
εις τον αιώνα.» - Α᾽ Σαμουήλ 2:35
Επιλεγμένα εδάφια: Α᾽ Σαμουήλ 2: 27-30
Μία από τις σημαντικές αρχές που εκτίθενται
στη Βίβλο σχετικά με το Θεό είναι το γεγονός ότι είναι
πιστός και αληθινός σε όλα τα πράγματα. Μας λένε ότι
είναι "αδύνατον ο Θεός να ψεύδεται". (Εβρ.6:18) Μέσω
αυτής της αρχής είμαστε επίσης βέβαιοι ότι είναι ο
Πατής «των φώτων, εις τον οποίον δεν υπάρχει
αλλοίωσις ή σκιά μεταβολής». - Ιάκωβ 1:17
Αυτό το πρότυπο του χαρακτήρος του Θεού
γίνεται φανερό από τις επαφές του με την ανθρωπότητα
μέσω διακηρύξεων. Στον Αδάμ υποσχέθηκε τη ζωή,
όσο ήταν υπάκουος στις οδηγίες να συντηρείται από όλα
τα πράγματα στον Κήπο της Εδέμ, εκτός από το δέντρο
της γνώσης του καλού και του κακού. (Γένεση 2: 16,17)
Ο Θεός ήταν πιστός σε αυτή τη διαθήκη και εξέδωσε
δικαίως την τιμωρία του θανάτου όταν ο Αδάμ
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παραβίασε τους όρους της μέσα από την ανυπακοή. Γεν. 3: 11-19
Πολλοί αιώνες αργότερα, σε αυτό που
γνωρίζουμε ως την Αβραάμικη Διαθήκη, ο Θεός
υποσχέθηκε να ευλογήσει όλες τις οικογένειες της γης.
(Γεν. 22: 15-18) Ως προσθήκη σε αυτή την υπόσχεση, ο
Θεός έκανε μια ξεχωριστή διαθήκη με το έθνος του
Ισραήλ, το οποίο αποτελεί τη βάση του σημερινού
μαθήματος. (Γαλ. 3:19) Μέσω αυτής της διατάξεως της
Διαθήκης του Νόμου, ο Θεός υποσχέθηκε να
καταστήσει το Ισραήλ ένα «ιδιόμορφο θησαυρό ... πάνω
από όλους τους άλους λαούς» εάν θα ήταν υπάκουοι
στους όρους του. Όταν ο Μωυσής παρέδωσε τους όρους
της διαθήκης στον λαό, υποσχέθηκε να τηρήσει πιστά
τις απαιτήσεις του. - Εξ. 19:5-8
Ο Ισραήλ αθέτησε γρήγορα την υπόσχεσή του
να υπακούσει στους όρους της Διαθήκης του Νόμου.
Μερικοί έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι, ως
αποτέλεσμα, έχασαν για πάντα τη σχέση τους με τον
Θεό. Γραφές ωστόσο λένε διαφορετικά. Ο Παύλος
δήλωσε: "Όλος ο Ισραήλ θα σωθεί" και η "αμαρτία" του
θα αφαιρεθεί. (Ρωμ. 11:26) Η αποτυχία του Ισραήλ να
τηρήσει την Διαθήκη του Νόμου χρησιμοποιήθηκε από
τον Θεό για να διδάξει το μάθημα της αμαρτίας σε όλη
την ανθρωπότητα, στους Εβραίους και στους Εθνικούς.
Η σπουδαιότητα αυτού του μαθήματος γίνεται ξεκάθαρη
με τα απλά λόγια: "όλοι αμάρτησαν, και στερούνται την
δόξα του Θεού". (Ρωμ. 3:23) Η συνειδητοποίηση της
ατέλειας τους μέσω της κληρονομημένης αμαρτίας είναι
ο μόνος τρόπος για να καταλάβει η ανθρωπότητα ότι
οποιαδήποτε ελπίδα για την ανάκαμψη δεν μπορεί να
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έρθει μέσα από τις προσπάθειες της πεσμένης
ανθρωπότητας.
Ενώ η ανθρωπότητα είναι άπιστη, παραμένει
πιστός ο Θεός. Η υπόσχεσή του στον Αβραάμ να
ευλογήσει όλες τις οικογένειες της γης πρέπει να
επιτευχθεί μέσω του ελεύθερου δώρου του δικού του
γιου, του Ιησού, ως αντίλυτρου στον τον Αδάμ. (Κάτα
Ιωάν. 3:16• Α´Τιμ. 2: 3-6• Ρωμ. 5: 12-17) Οι εμπειρίες
του Ισραήλ σύμφωνα με το Νόμο Σύμφωνο ήταν
απαραίτητες για να διδάξουν αυτή την αρχή της
λύτρωσης μέσα από τον θάνατον και την ανάσταση του
Ιησού. Όπως είπε ο Παύλος, ο Νόμος ήταν «δάσκαλος»
για να μας οδηγήσει στον Χριστό. - Προς Γαλατάς 3: 24
Το σημερινό βασικό εδάφιο φέρνει στο
επίκεντρο αυτήν την αρχή της πίστης στο αντίλυτρον
που πλήρωσε ο Ιησούς. Ο Σαμουήλ ήταν ο τελευταίος
από τους δικαστές του Ισραήλ και επέδειξε την πίστη
στον Θεό, η οποία έλειπε πάρα πολύ. Μέσω της
διδασκαλίας και της ηγεσίας του, ο λαός απέβαλαν τους
παράξενους θεούς τους και υπηρετούσε μόνο τον
Ιεχωβά. Ο Θεός νίκησε τους εχθρούς του Ισραήλ, τους
Φιλισταίους και ο Σαμουήλ μνημόνευσε τη νίκη
τοποθετώντας μια πέτρα στον τόπο, αποκαλώντας τον
Ebenezer (Εμπενίζερ), που σημαίνει "πέτρα βοήθειας."
(Α' Σαμ. 7: 5-12 ) Ο Θεός είναι επίσης μια «πέτρα
βοήθειας» για την ανθρωπότητα, παρέχοντας λύτρωση
μέσω του Υιού του, Χριστού Ιησού, και εγκαθιδρύοντας
την υποσχεθείσα βασιλεία, στην οποία όλος ο κόσμος
«θα μάθει τη δικαιοσύνη». - Ισ. 26: 9
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Μάθημα Δύο

Υπόσχεση μιας νέας
διαθήκης

Εδάφιο κλειδί: «33 αλλ' αύτη θέλει είσθαι η διαθήκη,
την οποίαν θέλω κάμει προς τον οίκον Ισραήλ· μετά
τας ημέρας εκείνας, λέγει Κύριος, θέλω θέσει τον
νόμον μου εις τα ενδόμυχα αυτών και θέλω γράψει
αυτόν εν ταις καρδίαις αυτών· και θέλω είσθαι Θεός
αυτών και αυτοί θέλουσιν είσθαι λαός μου.»
Ιερεμίας 31:33
Επιλεγμένα εδάφια: Ιερεμίας 31: 27-34
Η ΔΙΑΘΗΚΗ που μιλήσαμε στο εδάφιο-κλειδί
μας είναι μια "νέα διαθήκη" που πρέπει να γίνει με το
Ισραήλ τη στιγμή που θα έχει εγκατασταθεί στη γη η
βασιλεία του Θεού. (Ιερ. 31:31) Τα εδάφια 27 και 28
καθιστούν
σαφές
ότι
οι
υποσχέσεις
που
περιλαμβάνονται σε εκείνη τη διαθήκη θα είναι επίγειας
φύσης και όχι ουράνιας. Νωρίτερα στο κεφάλαιο, ο
προφήτης διαβεβαιώνει: "Αυτός που διεσκόρπισε τον
Ισραήλ θα τον συγκεντρώσει και θα τον κρατήσει, όπως
ο ποιμένας το κοπάδι του" - εδάφ. 10
Ο Απόστολος Παύλος μιλάει για το μέλλον του
Ισραήλ με προσωπικούς όρους με αυτά τα λόγια: «1
Λέγω λοιπόν, Μήπως απέρριψεν ο Θεός τον λαόν
αυτού; Μη γένοιτο· διότι και εγώ Ισραηλίτης είμαι, εκ
σπέρματος Αβραάμ, εκ φυλής Βενιαμίν. 2 Δεν
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απέρριψεν ο Θεός τον λαόν αυτού, τον οποίον
προεγνώρισεν. Η δεν εξεύρετε τι λέγει η γραφή περί του
Ηλία; πως ομιλεί προς τον Θεόν κατά του Ισραήλ,
λέγων...26 και ούτω πας ο Ισραήλ θέλει σωθή, καθώς
είναι γεγραμμένον· Θέλει ελθεί εκ Σιών ο λυτρωτής και
θέλει αποστρέψει τας ασεβείας από του Ιακώβ..27 Και
αύτη είναι η παρ' εμού διαθήκη προς αυτούς, Όταν
αφαιρέσω τας αμαρτίας αυτών.» - Ρωμ. 11: 1,2,26,27
Ο Ισραήλ έχει πράγματι υποσχέσεις που έχει
ακόμη να κληρονομήσει σαν λαός.
Ωστόσο,
παρουσιάζονται επίσης ως παράδειγμα για ολόκληρη
την ανθρωπότητα. Έτσι, οι υποσχέσεις για ευλογίες και
ζωή μέσω της Νέας Διαθήκης θα περιλαμβάνουν τους
λαούς όλων των εθνών, όσους δηλαδή που θα μπούν
κάτω από τους όρους της και που θα είναι υπάκουοι
στους δίκαιους νόμους της, τόσο οι Εβραίοι όσο και οι
Εθνικοί. - Πράξεις 15: 16,17
Λίγοι έχουν δει τη συμπερίληψη του Ισραήλ και
ενός μεγάλου μέρους του εθνικού κόσμου στο λύτρωμα
του Ιησού Χριστού. Οι περισσότεροι βλέπουν μόνο μια
ουράνια ανταμοιβή για σχετικά λίγους. Η Βίβλος λέει,
όμως «16 Διότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον,
ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, διά να μη
απολεσθή πας ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχη ζωήν
αιώνιον. 17 Επειδή δεν απέστειλεν ο Θεός τον Υιόν
αυτού εις τον κόσμον διά να κρίνη τον κόσμον, αλλά διά
να σωθή ο κόσμος δι' αυτού.» - Κατα Ιωάν. 3: 16,17
Ως απόδειξη ότι η εμπειρία του Ισραήλ έδειξε
την γενική ευλογία του Θεού για τον κόσμο,
παρατηρούμε αυτές τις λεπτομέρειες. Η ιεροσύνη του
Ισραήλ, που ελήφθη από τη φυλή του Λεβί, ήταν ειδικά
αφιερωμένη στην υπηρεσία του Θεού. Ο Ααρών ήταν ο
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αρχιερέας τους, εκπροσωπώντας τον Χριστό ως ανώτερο
ιερέα «των μελλόντων αγαθών». (Εβρ. 9: 11,12) Ο λαός
του Ισραήλ έλαβε εξιλέωση για τις αμαρτίες του και
παρέμεινε κάτω από τη διαθήκη του με τον Θεό μέσω
των υπηρεσιών θυσίας του Ααρών, του αρχιερέα τους.
Καθώς αυτές οι θυσίες έγιναν για το λαό του Ισραήλ που
επιθυμούσε την αρμονία με το Θεό, απεικονίζουν τις
«καλύτερες θυσίες» του Χριστού για τις «αμαρτίες του
κόσμου». - Εβρ. 9: 23-28; Α' Ιωάν. 2: 1,2
Η ιεροσύνη του Ισραήλ επεσήμανε επίσης την
ειδική κλήση των ακολούθων του Χριστού, οι οποίοι θα
αποτελέσουν την «βασιλική ιεροσύνη». (Α' Πετ. 2: 9)
Εκείνοι που εισέρχονται σε αυτή την ειδική σχέση με
τον Θεό κατά τη διάρκεια της παρούσας εποχής του
Ευαγγελίου, επωφελούνται επίσης από τις προηγούμενες
εμπειρίες του Ισραήλ. "Ταύτα δε πάντα εγίνοντο εις
εκείνους παραδείγματα, και εγράφησαν προς νουθεσίαν
ημών, εις τους οποίους τα τέλη των αιώνων έφθασαν."
(Α Κορ. 10:11) Ο Παύλος επιβεβαιώνει αυτή τη σκέψη
στο τέλος της επιστολής του προς τους Ρωμαίους: «Διότι
όσα προεγράφησαν, διά την διδασκαλίαν ημών
προεγράφησαν, διά να έχωμεν την ελπίδα διά της
υπομονής και της παρηγορίας των γραφών.» - Ρωμ. 15:
4
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Μάθημα Τρία

Ο Μεσολαβητής της Νέας
Διαθήκης

Εδάφιο κλειδί: «Διά τούτο παραλαμβάνοντες βασιλείαν
ασάλευτον, ας κρατώμεν την χάριν, διά της οποίας να
λατρεύωμεν ευαρέστως τον Θεόν με σέβας και
ευλάβειαν.» - Εβραίους 12:28
Επιλεγμένα εδάφια: Προς Εβραίους 12:18-29
Το να μεσιτεύει (διαμεσολαβεί) κάποιος σημαίνει
να παρεμβάλλεται μεταξύ των αντικρουόμενων
πλευρών, με σκοπό τη συμφιλίωση. Ένας μεσιτεύων
είναι απαραίτητος για να σταθεί ανάμεσα στον Θεό και
σε όποιον δεν είναι σε αρμονία με αυτόν. Η Νόμου της
Διαθήκης μεταξύ Θεού και Ισραήλ έγινε "διά χειρός
μεσίτου". (Γαλ. 3:19) Αυτός ήταν ο Μωυσής, ο οποίος
για διάστημα σαράντα ετών μεσίτευσε μεταξύ των
Ισραηλιτών και του Κυρίου. Ωστόσο, κάτω από τον
Μωυσή, ο Ισραήλ δεν συνειδητοποίησε τις πολύαναμενόμενες ευλογίες τις υπεσχεμένες μέσω της
Αβαραματικής Διαθήκης. Θα χρειαστεί να παρασχεθεί
ένας καλύτερος μεσίτης. Ο ίδιος ο Μωυσής πρότεινε
αυτό, λέγοντας «Κύριος ο Θεός σας θέλει αναστήσει εις
εσάς προφήτην εκ των αδελφών σας ως εμέ» - Δευτ.
18:15. Πράξεις 3:22
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Η παροχή ενός καλύτερου διαμεσολαβητή από
τον Θεό βασίζεται σε «καλύτερες θυσίες» από τις κατά
το πλείστον αναποτελεσματικές θυσίες της Σκηνής του.
(Εβρ. 9:23) Ο Παύλος μιλάει για αυτές τις "καλύτερες"
ρυθμίσεις με διάφορους τρόπους σε όλο το βιβλίο των
Εβραίων. Υπάρχει μια καλύτερη ιεροσύνη, με αρχιερέα
τον Χριστόν. ((Εβρ. 5: 5-10. 7: 11-16) Υπάρχει μια
καλύτερη θυσία εξιλέωσης, η οποία δεν χρειάζεται να
προσφέρεται ετησίως, αλλά μια φορά για πάντα. (Εβρ.
10: 1-12) Ο Παύλος επίσης επισημαίνει λεπτομερώς ότι
για να γίνει ο Χριστός διαμεσολαβητής της Νέας
Διαθήκης, έπρεπε πρώτα να πεθάνει. Ήταν «μέσω
θανάτου» ως «διαθέτης» που ο Ιησούς μπόρεσε να
επιφέρει την απελευθέρωση του Ισραήλ από την
καταδίκη του σύμφωνα με το Νόμο, καθώς και την
απελευθέρωση της ανθρωπότητας από την καταδίκη του
Αδάμ. Αυτή η απελευθέρωση, που επιτεύχθηκε από τον
θάνατο του Ιησού στο Γολγοθά, έχει εκπληρώσει τις
προϋποθέσεις για να ξεκινήσει το έργο του
διαμεσολαβητή στο σωστό χρόνο του Θεού. - Εβρ. 9:
11-28
Ο Παύλος συνοψίζει αυτό, λέγοντας ότι υπάρχει
ένας «διαμεσολαβητής μεταξύ Θεού και ανθρώπων, ο
άνθρωπος Χριστός Ιησούς, ο οποιος έδωσε τον εαυτό
του αντίλυτρον για όλους, για να μαρτυρηθεί σε εύθετο
χρόνο. " Κατά την πρώτη του έλευσιν, ο Ιησούς δεν
ήταν ο μεσίτης της Νέας Διαθήκης, αλλά "ο
αγγελιοφόρος της διαθήκης". (Μαλ. 3: 1) Αυτός έγινε ο
αγγελιοφόρος αρχής γενομένης από την Ιορδανία και
διακήρυξε για τριάμιση χρόνια τα διάφορα
χαρακτηριστικά του σχεδίου του Πατέρα του που θα
οδηγούσαν στην τελική καθιέρωση αυτής της διαθήκης.
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Κυρίαρχος μεταξύ αυτών ήταν ο θάνατός του ως το
αντίλυτρον. Με αυτό άρχισε να υπηρετεί τη Νέα
Διαθήκη παρέχοντας το τίμημα, το αίμα, το οποίο έγινε
«εγγύηση» για την ενδεχόμενη καθιέρωσή του. (Εβρ. 7:
22,27) Η Νέα Διαθήκη έγινε έτσι βέβαιη, αν και δεν
τέθηκε ακόμη σε λειτουργία.
Κατά τη διάρκεια της Εποχής του Ευαγγελίου
που ακολούθησε, ο Θεός επιλέγει και αναπτύσσει την
Εκκλησία, τους ακολούθους του Χριστού, που θα
συμμετάσχουν μαζί του στο μεσολαβητικό έργο σχετικά
με τον κόσμο της ανθρωπότητας κατά τη βασιλεία του
Θεού. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Νέα
Διαθήκη, αν και εγγυημένη, δεν έχει αρχίσει ακόμη να
λειτουργεί. Αυτοί οι οπαδοί του Χριστού, που έχουν
γεννηθεί από το πνεύμα, εκπαιδεύονται σήμερα για να
είναι «υγιείς διάκονοι της Νέας Διαθήκης», καθώς
επιδιώκουν να περπατήσουν στα βήματά του. (Β Κορ.
3: 4-6) Ο Παύλος επιβεβαιώνει την ένταξη της
Εκκλησίας ως μέρος του "Χριστού", που θα φέρει
ευλογίες στον άνθρωπο κάτω από τη Νέα Διαθήκη.
Δηλώνει: «Προς δε τον Αβραάμ ελαλήθησαν αι
επαγγελίαι και προς το σπέρμα αυτού· δεν λέγει, Και
προς τα σπέρματα, ως περί πολλών, αλλ' ως περί ενός,
Και προς το σπέρμα σου, όστις είναι ο Χριστός...27
επειδή όσοι εβαπτίσθητε εις Χριστόν, Χριστόν
ενεδύθητε. 28 Δεν είναι πλέον Ιουδαίος ουδέ Έλλην, δεν
είναι δούλος ουδέ ελεύθερος, δεν είναι άρσεν και θήλυ·
διότι πάντες σεις είσθε εις εν Χριστώ Ιησού· 29 εάν δε
ήσθε του Χριστού, άρα είσθε σπέρμα του Αβραάμ και
κατά την επαγγελίαν κληρονόμοι.» - Γαλ. 3: 16,27-29
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Μάθημα Τέσσερα

Ενθυμούμενοι την Αιώνια
Διαθήκη

Εδάφιο κλειδί: «Ο δε Θεός της ειρήνης, όστις
ανεβίβασεν εκ των νεκρών τον μέγαν ποιμένα των
προβάτων διά του αίματος της αιωνίου διαθήκης, τον
Κύριον ημών Ιησούν...» - Εβραίους 13:20
Επιλεγμένο εδάφιο: Προς Εβραίους 13:10-21
ΟΙ ΓΡΑΦΕΣ μιλάνε με διάφορους τρόπους σχετικά
με τη ζωτική σημασία του αίματος του Ιησού για τους
πιστούς. Ο Παύλος δηλώνει ότι έχουν «δικαιωθεί από
το αίμα του». (Ρωμ. 5: 9) Σε άλλο μέρος, μιλάει για «το
αίμα της διαθήκης», με το οποίο είμαστε αγιασμένοι.
(Εβρ. 10:29) Στο εδάφιο-κλειδί μας και στο ακόλουθο
εδάφιο, ο Παύλος αναφέρεται στο «αίμα της αιώνιας
διαθήκης» με το οποίο έχουμε γίνει πλήρεις τη πίσει με
καλά έργα.
Η πρώτη από αυτές τις Γραφές έχει να κάνει με
την κατάστασή μας ως μέλος της πεσμένης φυλής κατά
το χρόνο που επιθυμούσαμε να δώσουμε τις καρδιές μας
στον Θεό σε διακονία. Για να μπορέσει ο Θεός να μας
χειριστεί κάτω από αυτή την ειδική ρύθμιση, πρέπει να
έχουμε δικαιωθεί πρώτα ενώπιόν του. Όπως δηλώνει ο
Παύλος, αυτό επιτυγχάνεται με πίστη στην αξία του
αντίλυτρου του αίματος του Χριστού. Αυτή η δικαίωσις
μας βγάζει από την κατάσταση της αμαρτίας και του
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θανάτου, που κληρονομήσαμε μέσω του Αδάμ, σε μια
αρμονική στάση με τον Θεό. (Κωλ. 3: 1-3) Έχοντας
αυτή την θέσιν, τότε μπορούμε να λογαριστούμε ως
τέκνα του Θεού. "Και αν τα παιδιά" του, λέει ο Παύλος,
"17 Εάν δε τέκνα και κληρονόμοι, κληρονόμοι μεν
Θεού, συγκληρονόμοι δε Χριστού, εάν συμπάσχωμεν,
διά να γείνωμεν και συμμέτοχοι της δόξης αυτού." Ρωμ. 8:17
Η δεύτερη Γραφή αναφέρεται ιδιαίτερα στο
αίμα του Χριστού ως μέσο με το οποίο είμαστε
αγιασμένοι. Το να είμαστε αγιασμένοι σημαίνει να
γίνουμε άγιοι να μπορέσουμε να γίνουμε ξεχωριστοί για
την υπηρεσία του Θεού. Το "αίμα της διαθήκης"
αναφέρεται στη Νέαν Διαθήκη.
Δεν είμαστε
αναπτυγμένοι κάτω από αυτή τη διαθήκη, αλλά είμαστε
αγιασμένοι ή ξεχωριστοί, για τη μελλοντική της
υπηρεσία περπατώντας στα χνάρια του Δασκάλου. Ως
εκ τούτου, αν είμαστε πιστοί, προπονούμεθα για τον
μελλοντικό μας ρόλο, για να βοηθήσουμε να
διαχειριστούμε τους όρους της Νέας Διαθήκης, και τις
επακόλουθες ευλογίες της, για όλη την ανθρωπότητα.
(Ματθ. 26:28) Έτσι ήταν αυτή η ίδια προοπτική άποψη
προς το μέλλον που επικεντρώθηκε στις τελευταίες ώρες
πριν από το θάνατό του.
Το εδάφιό μας αναφέρει το "αίμα της αιώνιας
διαθήκης". Μπορούμε σωστά να το δούμε με μια έννοια
ως μια μελλοντική αναφορά στη Νέα Σύμβαση.
Ωστόσο, η λέξη "αιώνια", που σημαίνει αιώνια
(διαρκής), φαίνεται να κατευθύνει την προσοχή μας
στην "ομπρέλα" της Αβραάμικης διαθήκης, η οποία
περιλαμβάνει το σύνολο του σχεδίου του Θεού για τη
σωτηρία του ανθρώπου. Με αυτή τη συνολική
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προοπτική ο στόχος μας είναι να γίνουμε πλήρεις "σε
κάθε αγαθό έργον". - Εβρ. 13:21
Έτσι, βλέπουμε, πρώτον, ότι το αίμα του
Χριστού είναι ο τρόπος δικαιώσεώς μας. Δεύτερον, μας
αγιάζει και μας ξεχωρίζει για την υπηρεσία του Κυρίου.
Τρίτον, το έργο της ολοκλήρωσής μας εν Χριστώ μπορεί
να επιτευχθεί μόνο με τη συνεχή μας συνέχιση, ακόμη
και μέχρι θανάτου, κάτω από τον «χιτώνα της
δικαιοσύνης» που παρέχεται μέσω του αίματος του
Ιησού. (Ισ. 61:10) Μόνο ακολουθώντας πιστά αυτά τα
βήματα στην αφιερωμένη χριστιανική μας πίση θα
συμμετάσουμε στη «δόξα, την τιμή και την αθανασία»
με τη κεφαλή μας, τον Ιησού Χριστό. - Ρωμ. 2: 7
Αν πιστοί μέχρι θανάτου θα λάβουμε τον
στέφανο της ζωής και θα ζήσουμε και θα βασιλεύσουμε
με τον Χριστό. (Αποκάλυψη 2:10 · 20: 4) Θα έχουμε το
προνόμιο να βοηθήσουμε να διαχειριστούμε τους όρους
της Νέας Διαθήκης.
Τελικά, όλοι οι πρόθυμοι και
υπάκουοι της ανθρωπότητας θα παραμείνουν για πάντα
στις χαρούμενες ευλογίες της Αιώνιας Διαθήκης, που
είχαν υποσχεθεί στον Αβραάμ τόσους αιώνες πριν.
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Υποσχέσεις
Ὁ δὲ καρπὸς τοῦ πνεύματός ἐστιν ἀγάπη, χαρά,
εἰρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, ἀγαθωσύνη,
πίστις, πραΰτης, ἐγκράτεια· κατὰ τῶν τοιούτων οὐκ
ἔστιν νόμος.
ΠΡΟΣ ΓΑΛΑΤΑΣ 5:22, 23
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