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ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 

To πρόγραμμα του Θεού περι 
εκλογών 

"Ενδύθητε λοιπόν, ως εκλεκτοί του Θεού άγιοι και 
ηγαπημένοι, σπλάγχνα οικτιρμών, χρηστότητα, 
ταπεινοφροσύνην, πραότητα, μακροθυμίαν, 
υποφέροντες αλλήλους και συγχωρούντες εις αλλήλους, 
εάν τις έχη παράπονον κατά τινος· καθώς και ο 
Χριστός συνεχώρησεν εις εσάς, ούτω και σείς· και εν 
πάσι τούτοις ενδύθητε την αγάπην, ήτις είναι 
σύνδεσμος της τελειότητος."  Κολοσσαείς 3:12-14 

         Είναι πλέον λίγο περισσότερο από δύο μήνες, 
μέχρι τις προεδρικές εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. 
Εμφανές είναι καθ 'όλη τη διαδικασία της εκστρατείας, 
η οποία για ορισμένους υποψηφίους ξεκίνησε σχεδόν 
πριν από τέσσερα χρόνια, ότι το περιβάλλον γύρω από 
τις εκλογές του τρέχοντος έτους είναι μοναδικό με 
πολλούς τρόπους.  Δυστυχώς, αυτή η μοναδικότητα 
θεωρείται από τους περισσότερους να είναι σε αρνητικές 
γραμμές. Αυτό έχει οδηγήσει σε πολύ φόβο και τρόμο 
μεταξύ του εκλογικού σώματος, ανεξάρτητα από το 
αποτέλεσμα, το Νοέμβριο.  Για πολλούς, αυτές είναι 
ίσως οι πιο συγκεχυμένες και φοβερές εκλογές σε όλη 
τους τη ζωή.  
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Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που συμβάλλουν 
στην μοναδικότητα των εκλογών του 2016. Πρώτον, 
υπάρχουν τα ίδια τα ζητήματα, τα οποία έχουν γίνει όλο 
και πιο δύσκολα, αν όχι αδύνατα, στους ηγέτες του 
κόσμου για να τους χειριστούν.   Επιπλέον, είναι σαφές 
ότι τα προβλήματα αυτά έρχονται τώρα πιο κοντά στο 
κάθε νοικοκυριό, επηρεάζοντας συχνά τη ζωή των 
πολιτών που ζουν εντός των συνόρων μας, αντί να 
λαμβάνει χώρα μόνο σε απόμερα μέρη.  

Σκεφτείτε αυτό το δείγμα των πρόσφατων 
γεγονότων μέσα στην ίδια μας τη χώρα: τη μαζική 
δολοφονία τον Ιούνιο όπου σκοτώθηκαν 49 άτομα σε 
ένα νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στο Ορλάντο από 
ένα μόνο ληστή, ο οποίος ήταν  αφοσιωμένος πιστά 
στον ισλαμικό κράτος, τα τρέχοντα ζητήματα ηθικής και 
η διαμάχη που περιβάλλουν τα υποτιθέμενα δικαιώματα 
της κοινότητας ΛΟΑΔ, ο άγνωστος εν δυνάνει 
οικονομικός αντίκτυπος για τις Ηνωμένες Πολιτείες από 
το πρόσφατο δημοψήφισμα Brexit στο Ηνωμένο 
Βασιλειο για την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η 
κατάρρευση των σχέσεων μαύρων και λευκών στο 
εσωτερικό της χώρας, όπως φαίνεται από τη δολοφονία 
των μαύρων από λευκούς αστυνομικούς, και σε 
προφανή αντίποινα, η δολοφονία των 5 αστυνομικών 
στο Ντάλας στις αρχές Ιουλίου, και το διαρκώς 
αυξανόμενο πρόβλημα της μετανάστευσης, στην οποία 
εκτιμάται αυτή τη στιγμή ότι περίπου 11 εκατομμύρια 
άνθρωποι ζουν παράνομα στις Ηνωμένες Πολιτείες. 

Αυτή η μοναδική και αποθαρρυντική σειρά από 
προβλήματα που δεν λαμβάνει καν υπόψιν τα 
αποτελέσματα των άλλων προβλημάτων, πολλά απο 
αυτά σε κρίσεις μεγατόνων, στον υπόλοιπο κόσμο.  
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Πράγματι, είναι αδύνατον να περιγραφεί με λόγια τα 
φοβερά πράγματα που συμβαίνουν σε καθημερινή βάση 
στον τωρινό άρρωστο απο αμαρτία και θνήσκοντα 
κόσμον, στον οποίο ζούμε.  

Αν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα 
και ο κόσμος είναι μοναδικά για σήμερα, έτσι και τα 
διορθωτικά μέτρα που προτείνουν οι προεδρικοί 
υποψήφιοι.  Επιπλέον, στις περισσότερες περιπτώσεις, 
οι λύσεις που προσφέρονται από έναν υποψήφιο είναι οι 
ακριβώς αντίθετες από αυτές που προσφέρει ο άλλος. 
Κάποιος λέει ότι πρέπει να οικοδομήσουμε ένα τείχος 
για να κρατάμε έξω τους παράνομους μετανάστες, άλλος 
λέει ότι θα πρέπει να αποδεχόμαστε όλους όσοι 
μπαίνουν λαθραία στη χώρα μας.  Ένας λέει ότι οι 
μαζικές δολοφονίες που έχουμε δει τους τελευταίους 
μήνες θα πρέπει να οδηγήσoυν σε αυστηρότερους 
ελέγχους όπλων--άλλος λέει ότι οι νομοταγείς πολίτες 
χρειάζονται εύκολη πρόσβαση σε όπλα για τη δική τους 
προστασία. Ένας λέει ότι οι περισσότερες από τις 
διεθνείς εμπορικές συμφωνίες της χώρας μας θα πρέπει 
να σταματήσουν, επειδή έχουν πάρει τις θέσεις εργασίας 
από Αμερικανούς--άλλος λέει ότι αυτές οι συμφωνίες 
είναι αναγκαίες και ζωτικής σημασίας για την 
παγκόσμια οικονομία στην οποία ζούμε.  

Μια άλλη προφανών μοναδική ποιότητα στις 
εκλογές του τρέχοντος έτους είναι οι ίδιοι οι υποψήφιοι. 
Η Χίλαρι Κλίντον είναι η πρώτη γυναίκα που να έχει 
πάρει το χρίσμα από το κόμμα της για την προεδρία των 
Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Ντόναλντ Τράμπ (Donald 
Trump), από την άλλη πλευρά, είναι ένας επιχειρηματίας 
και μεγιστάνας ακινήτων, ο οποίος δεν έχει καμία 
πολιτική εμπειρία. Επίσης, έχει μια συνήθεια του να 
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εκφράζεται με πολύ καυστικούς και σαρκαστικούς 
όρους σε όποιον διαφωνεί μαζί του, ανεξάρτητα από το 
ποιό κόμμα ανήκει. Ως αποτέλεσμα, αν και κάνει την 
εκστρατεία του ως Ρεπουμπλικάνος, ο ίδιος δεν έχει 
πάρει την υποστήριξη από μερικά από τα πιο πολιτικά 
ισχυρά άτομα σε αυτό το κόμμα.  

ΑΦΘΟΝΕΙ Η ΑΡΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Ίσως το πιο αποκαλυπτικό σχόλιο για το 

μοναδικό χαρακτήρα των προεδρικών εκλογών φέτος 
είναι ότι οι «αρνητικές» αξιολογήσεις των δύο 
υποψηφίων είναι ιστορικά υψηλές. Σε μια πρόσφατη 
δημοσκόπηση, η πλειοψηφία που κυμαινόταν από 51% 
έως 60% εξέφρασε την έλλειψη εμπιστοσύνης τόσο στη 
Χίλαρι Κλίντον όσο και στον Donald Trump για τα 
κρίσιμα ζητήματα της οικονομίας των ΗΠΑ, της 
μετανάστευσης και της τρομοκρατίας.  Πολλοί 
εξέφρασαν επίσης τη γνώμη ότι οι ξένοι ηγέτες έχουν 
είτε λίγο σεβασμό για, ή αρνητική άποψη απέναντι 
στους δύο υποψηφίους.  

Για τον ειλικρινή μαθητή της Αγίας Γραφής, 
ούτε ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων ούτε ο 
Δημοκρατικός υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές του 
τρέχοντος έτους φαίνονται να καθοδηγούνται από τις 
αρχές του Θεού της δικαιοσύνης, όπως ορίζονται στις 
Γραφές.  Οι ιδιότητες που αναφέρονται στο εναρκτήριο 
κείμενό μας --η συμπόνια, η ευγένεια, η ταπεινότητα, η 
πραότητα, η μακροθυμία, η ανεκτικότητα, η συγχώρεση 
και η αγάπη-- που λέει ο Παύλος ότι απαιτούνται από 
του ς"εκλεκτούς του Θεού" -- λείπουν οδυνηρή στο 
σημερινό πολιτικό περιβάλλον.  
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  Επιπλέον, τα λόγια του Ιησού ότι «οι φτωχοί 
στο πνεύμα», «οι πράοι», «οι ελεήμονες», «οι καθαροί 
τη καρδία» και «οι ειρηνοποιοί», που θεωρούνται 
«ευλογημένοι» στα μάτια του Θεού είναι κάτι το 
αδιανόητο στο πλαίσιο της σύγχρονης πολιτικής.   
(Ματθ. 5: 3-9) Ακόμη να ήταν έτσι τα πράγματα, η 
ανθρώπινη σοφία των πιθανών ηγετών είναι αρκετά 
ανίκανη του να αφαιρέσει τον εγωισμό από την καρδιά 
εκείνων επί των οποίων ενδεχομένως να κυβερνήσουν. 
Έχουν πράγματα αμαυρωθεί οι ίδιοι οι φηψοφόροι από 
την ίδια έλλειψη αρχών του Θεού, όπως οι υποψήφιοι 
που έχουν βάλει υποψηφιότητα. Αυτός είναι ο λόγος που 
ακόμη και όταν υπάρχει μια ομοιότητα ενός σχεδίου για 
την καλυτέρευση της ανθρωπότητας, χαρακτηρίζεται 
μετά σχεδόν αναπόφευκτά να αποτύχει.  
  
Έχει σχέδιον ο Θεός 

Όμως, έχει ένα σχέδιο ο Θεός, που περιλαμβάνει 
την απαραίτητη σοφία και τη δύναμη να την υλοποίησή 
του.  Όταν φτάσει ο εύθετος χρόνος του για να τεθεί σε 
λειτουργία για την ανθρωπότητα, θα λυθούν τα 
προβλήματα της κατηραμένης απο αμαρτία και 
θνησκούσης ανθρώπινης φυλής, όχι σύμφωνα με την 
πεσμένη ικανότητα του ανθρώπου, αλλά από τη θεία 
δύναμη του Παντοδύναμου Δημιουργού. Ο Ιησούς θα 
είναι ο κύριος εκπρόσωπος του Θεού στην εκτέλεση του 
σχεδίου του, και όσον αφορά Αυτόν, η Αγία Γραφή 
δηλώνει: «1 Και θέλει εξέλθει ράβδος εκ του κορμού 
του Ιεσσαί, και κλάδος θέλει αναβή εκ των ριζών αυτού· 
2 και το πνεύμα του Κυρίου θέλει αναπαυθή επ' αυτόν, 
πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα βουλής και 
δυνάμεως, πνεύμα γνώσεως και φόβου του Κυρίου· 3 
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και θέλει κάμει αυτόν οξύνουν εις τον φόβον του 
Κυρίου, ώστε δεν θέλει κρίνει κατά την θεωρίαν των 
οφθαλμών αυτού ουδέ θέλει ελέγχει κατά την ακρόασιν 
των ωτίων αυτού· 4 αλλ' εν δικαιοσύνη θέλει κρίνει τους 
πτωχούς, και εν ευθύτητι θέλει υπερασπίζεσθαι τους 
ταπεινούς της γής· και θέλει πατάξει την γην εν τη 
ράβδω του στόματος αυτού, και διά της πνοής των 
χειλέων αυτού θέλει θανατόνει τον ασεβή.» - Ισ. 11:1-4 

Η έκφραση, «και θέλει πατάξει την γην εν τη 
ράβδω του στόματος αυτού, και διά της πνοής των 
χειλέων αυτού θέλει θανατόνει τον ασεβή» είναι απλά 
ένας συμβολικός τρόπος που αναφέρει το γεγονός ότι ο 
λόγος και η εξουσία αυτού του θείου κυβερνήτη θα 
πρέπει να τηρούνται από όλους εκείνους που θέλουν να 
συνεχίσουν να ζουν--η «ράβδος» του στόματός του και 
η «πνοή των χειλιών του» συμβολίζουν τις εντολές του. 
Η εξουσία αυτή και την δύναμις για την εκτέλεσή της θα 
είναι πολύ βασικά μέρη μιας διακυβέρνησης που θα 
πετύχει πραγματικά. Απλά για να υποστηρίξει για τους 
φτωχούς και να καταστήσει δίκαιη κρίση μεταξύ των 
ανθρώπων δεν θα είναι αρκετό για να ολοκληρώσει το 
έργο που σχεδιάστηκε από το Δημιουργό για τον 
αντιπρόσωπό του για να ολοκληρώσει. 

H ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 
Το ενδιαφέρον είναι ότι ο Ιησούς Χριστός, ο 

κύριος εκτελεστής του μεγάλου σχεδίου του Θεού για 
την επίλυση των ανθρώπινων προβλημάτων, είναι ένας 
εκλεγμένος αξιωματούχος, αλλά η εκλογή του δεν έγινε 
από τον άνθρωπο, ούτε με τις προτιμήσεις των 
ανθρώπων. Εκλέχτηκε, ή επελέγη, από τον ουράνιο 
Πατέρα του, τον Δημιουργό.  Όσον αφορά αυτό, ο Θεός 
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είπε, «1 Ιδού, ο δούλός μου, τον οποίον υπεστήριξα· ο 
εκλεκτός μου, εις τον οποίον η ψυχή μου ευηρεστήθη· 
έθεσα το πνεύμά μου επ' αυτόν· θέλει εξαγγείλει κρίσιν 
εις τα έθνη. 2 Δεν θέλει φωνάξει ουδέ θέλει ανακράξει 
ουδέ θέλει κάμει την φωνήν αυτού να ακουσθή εν ταις 
οδοίς. 3 Κάλαμον συντεθλασμένον δεν θέλει συντρίψει 
και λινάριον καπνίζον δεν θέλει σβύσει· θέλει εκφέρει 
κρίσιν εν αληθεία. 4 Δεν θέλει εκλίπει ουδέ θέλει 
μικροψυχήσει, εωσού βάλη κρίσιν εν τη γή· και αι νήσοι 
θέλουσι προσμένει τον νόμον αυτού.»  - Ισ. 42:1-4 

Ο Ιησούς δεν θα είναι ο μόνος «εκλεγμένος» 
ηγεμόνας σε αυτή την υπέροχη μελλοντική κυβέρνηση, 
παρόλο που ο ίδιος θα είναι ο άρχων ηγεσία--«η 
κυβέρνηση θα είναι επάνω στον ώμο του.» (Ισα.  9: 6) 
Θα έχει συνεργάτες, τους οποίους η Αγία Γραφή 
αποκαλεί «βασιλείς και ιερείς» που θα βασιλεύουν με 
τον Χριστό. (Αποκάλυψη 5:10° 20: 4,6) Η Αγία Γραφή 
μιλάει επίσης για αυτούς ως «συγκληρονόμους» με τον 
Ιησού. (Ρωμ. 8:17) Ο προφήτης Ησαΐας μιλάει για αυτήν 
την μελλοντική κυβερνητική διάταξη ως "Σιών". Σας 
παραθέτω: «16 διά τούτο ούτω λέγει Κύριος ο Θεός· 
Ιδού, θέτω εν τη Σιών θεμέλιον, λίθον, λίθον εκλεκτόν, 
έντιμον ακρογωνιαίον, θεμέλιον ασφαλές· ο πιστεύων 
επ' αυτόν δεν θέλει καταισχυνθή. 17 Και θέλω βάλει την 
κρίσιν εις τον κανόνα και την δικαιοσύνην εις την 
στάθμην· και η χάλαζα θέλει εξαφανίσει το καταφύγιον 
του ψεύδους, και τα ύδατα θέλουσι πλημμυρίσει τον 
κρυψώνα.»  - Ισ. 28: 16,17 

Τι διαφορετική κυβέρνηση θα είναι αυτή η 
συμβολική Σιών από οποιαδήποτε στη γη σήμερα! Δεν 
θα μπορέσει πλέον κανένας να είναι σε θέση να 
κρύβεται πίσω από ένα "καταφύγιο των ψεμάτων." Είναι 
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σαφές  ότι η σύγχρονη πολιτική απαιτεί πιο συχνά πολύ 
λιγότερο απο το σύνολο της αλήθειας. Αυτό που είναι 
ακόμη πιο ακατανόητο είναι η φαινομενική αποδοχή του 
ανθρώπου για την έλλειψη αξιοπιστίας και ειλικρίνειας 
μεταξύ των ηγετών του και όσων επιθυμούν να είναι 
έτσι.  Ωστόσο, δεν θα υπάρξει έλλειψη αξιοπιστίας, στη 
δίκαιη κυβέρνηση του Χριστού.  Όποιοι ανάμεσα στους 
ανθρώπους οι οποίοι στη συνέχεια προσπαθούν να 
κρυφτούν πίσω από τα ψέματα, θα διαπιστώσουν ότι το 
συμβολικό νερό της αλήθειας θα εκθέσει αυτούς και τις 
απάτες τους, γιατί τη γνώση του Κυρίου θα καλύψει στη 
συνέχεια τη γη «όπως τα νερά σκεπάζουν τη θάλασσα». 
-Ισ. 11:9 

Στην Αποκάλυψη 14: 1 έχουμε μια συμβολική 
απεικόνιση του Ιησού και τους συνεργάτες της 
βασιλέιας του ομού στο "βουνό Σιών". Ο Ιησούς 
απεικονίζεται εδώ ως "αρνί", επειδή ο ίδιος έδωσε τον 
εαυτό του στη θυσία για τις αμαρτίες του κόσμου. Το 
κείμενο αναφέρει, «Και είδον, και ιδού Αρνίον 
ιστάμενον επί το όρος Σιών, και μετ' αυτού εκατόν 
τεσσαράκοντα τέσσαρες χιλιάδες, έχουσαι το όνομα του 
Πατρός αυτού γεγραμμένον επί των μετώπων αυτών.»  

Όσον αφορά αυτούς που είναι με το Αρνίο στο 
όρος Σιών, το εδάφιο 4 λέει, «Ούτοι είναι οι μη 
μολυνθέντες με γυναίκας· διότι παρθένοι είναι. Ούτοι 
είναι οι ακολουθούντες το Αρνίον όπου αν υπάγη. Ούτοι 
ηγοράσθησαν από των ανθρώπων απαρχή εις τον Θεόν 
και εις το Αρνίον.» Ένα από τα ενδιαφέροντα σημεία 
που αναφέρονται εδώ είναι ότι αυτοί που είναι με το 
Αρνίο στο όρος Σιών, είναι εκεί επειδή τον ακολουθούν 
"όπου κι αν υπάγει." Αυτό σημαίνει ότι στο να τον 
ακολουθούν, έγιναν σαν κι αυτόν. 
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Η ΕΝ ΤΗ ΠΡΩΓΝΩΣΕΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΕΚΛΟΓΗ 
Έχουμε μια άλλη αναφορά σχετικά με την ίδια 

κατηγορία, ότι είναι «Οι εκλεκτοί σύμφωνα με την 
πρόγνωση του Πατέρα Θεού.»  (Α Πετ. 1:2) Εδώ έχουμε 
μια σαφή δήλωση ότι εκείνοι που σχετίζονται με τον 
Ιησού ως οι συγκληρονόμοι του, έχουν εκλεγεί ή έχουν 
επιλεγεί στη θέση αυτή από τον Θεό Πατέρα. Ο Πέτρος 
εξηγεί ότι αυτό είναι σύμφωνα με τη λειτουργία της 
πρόγνωσης του Θεού.  Ο Παύλος μιλά επίσης για αυτήν 
την πρόγνωσιν, λέγοντας: «διότι όσους προεγνώρισε, 
τούτους και προώρισε συμμόρφους της εικόνος του 
Υιού αυτού, διά να ήναι αυτός πρωτότοκος μεταξύ 
πολλών αδελφών.» - Ρωμ. 8:29  

Η πρόγνωση ή ο προορισμός του Θεού που 
μίλησε ο Πέτρος και ο Παύλος στις προηγούμενες 
Γραφές δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ισχύει για τα ίδια τα 
άτομα, αλλά με τους όρους της εκλογής τους.  Πρέπει να 
"συμμορφωθεί με την εικόνα του Υιού Του." Μόνο 
εκείνοι που προσπαθούν να ανταποκριθούν σε αυτό το 
προκαθορισμένο προαπαιτούμενο θα έχουν μέρος στην 
εκλογή του Θεού, και αν παραμείνουν πιστοί, θα 
αποκτήσουν την υπερυψωμένη θέση του να ζούν και να 
βασιλεύουν μαζί με τον Χριστό. Στην πραγματικότητα, 
είναι ο Θεός που "τραβάει" αυτούς εις τον ίδιον, και 
εκτείνει σε αυτούς την πρόσκληση για να «βάλου 
υποφηφιότητα» για αυτή την υψηλή θέση. Δεν είναι 
αυτο-κηρυγμένοι υποψήφιοι για διακυβέρνηση στην 
μεσσιανική βασιλεία, αλλά είναι «μέτοχοι της ουράνιας 
κλήσης». Κατα Ιωαν. 6:44 και Εβρ. 3:1 

To "κάλεσμα" του Θεού δεν είναι αρκετό, ούτε 
και επαρκές, για να κερδίσει την εκλογή του. Ο Άγιος 
Πέτρος έγραψε, «10 Διά τούτο, αδελφοί, επιμελήθητε 
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περισσότερον να κάμητε βεβαίαν την κλήσιν και την 
εκλογήν σας· διότι ταύτα κάμνοντες δεν θέλετε πταίσει 
ποτέ.11 Διότι ούτω θέλει σας δοθή πλουσίως η είσοδος 
εις την αιώνιον βασιλείαν του Κυρίου ημών και 
Σωτήρος Ιησού Χριστού.» (Β' Πέτρ. 1:10,11) «Αυτά τα 
πράγματα» τα οποία λέει ο Πέτρος ότι πρέπει να τα 
κάνουμε μας για να γίνει «βέβαιη» η «εκλογή» είναι η 
ανάπτυξη των διαφόρων χάρων του χαρακτήρα που 
περιγράφεται στα προηγούμενα εδάφια-- «η ηθική 
υπεροχή, η γνώση, ...ο αυτο-έλεγχος, η επιμονή ... η 
ευσέβεια, η φιλαδελφία, ... και η αγάπη.» - Εδάφ. 5-7 

Είναι σαφές από αυτό που δεν κάνουμε την 
«εκλογή» μας «βέβαιβη» αναζητώντας τις ψήφους, ή 
την έγκριση, από τους ανθρώπους. Όμως, δια μέσου της 
πίστεως στο θέλημα του Θεού, και ζητώντας την 
έγκρισή του, μπορεί, με τη χάρη του, να ακούσουμε τα 
λόγια του «Εύγε, δούλε αγαθέ και πιστέ· εις τα ολίγα 
εστάθης πιστός, επί πολλών θέλω σε καταστήσει· 
είσελθε εις την χαράν του κυρίου σου.» (Ματθ. 25:21) Ο 
καθένας ο οποίος ζει και βασιλεύει με τον Χριστό, θα το 
κάνει μόνο επειδή θα έχε κάνει τη "κλήση και την 
εκλογή βέβαιες."  Στην Αποκάλυψη 17:14, η τάξη αυτή 
απεικονίζεται και πάλιν με το αρνί, και η δήλωση 
σχετικά με αυτούς είναι ότι "είναι κλητοί, και έχουν 
επιλεγεί, και είναι και πιστοί."  

ΟΙ ΗΜΕΡΕΣ ΟΙ ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΔΙΑ ΤΩΝ 
ΕΚΛΕΛΤΩΝ 

Οι θεϊκά εκλεγμένοι άρχοντες της ερχόμενης 
βασιλείας του Θεού αναφέρονται στην μεγάλη 
προφητεία του Κυρίου μας. Εδώ μιλάει ο Ιησούς 
σχετικά με τον καιρό "της μεγάλης θλίψης, όπως δεν 
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ήταν από την αρχή του κόσμου μέχρι σήμερα, όχι, ούτε 
ποτέ θα είναι." (Ματθ. 24:21) Αυτό είναι ένα εν μέρει 
απόσπασμα από τον προφήτη Δανιήλ, ο οποίος μίλησε 
για ένα μεγάλο «καιρό θλίψης» που προκύπτει από την 
όρθια στάση του «Μιχαήλ.» - Δανιέλ. 12:1 

Το όνομα «Μιχαήλ» σημαίνει ένας «ο οποιός 
είναι σαν τον Θεόν.»  Δηλαδή, αυτός είναι εκείνος που 
χρησιμοποιεί ο Θεός για να μιλάει και να ενεργεί για 
λογαριασμό του, να πραγματοποιεί τους σκοπούς του. 
Αυτός είναι ο Χριστός. Αυτό στο οποίο αναφέρεται ο 
Δανιέλ ως "καιρό θλίψης", ο Ιησούς περιγράφει ως μια 
στιγμή της "μεγάλης θλίψης". Η προφητεία του Δανιήλ 
δηλώνει ότι θα ήταν ένας καιρός θλίψεως «όπως δεν 
ήταν ποτέ απο τότε που υπήρξε έθνος», και σε αυτό ο 
Ιησούς προσθέτει "οχι, ούτε θα είναι ποτέ" ξανά.  

Έτσι, ο Ιησούς εντοπίζει την εκπλήρωση αυτής 
της προφητείας, όπως είναι ακριβώς πριν από την 
ίδρυση της ενδόξου μεσσιανικής βασιλείας του, η οποία 
θα βάλει τέλος σε όλα τα προβλήματα στον κόσμο.  

Ο Ιησούς εξηγεί επίσης το πόσο σοβαρή θα 
είναι αυτή η θλίψις λέγων, «Και αν δεν συνετέμνοντο αι 
ημέραι εκείναι, δεν ήθελε σωθή ουδεμία σάρξ· διά τους 
εκλεκτούς όμως θέλουσι συντμηθή αι ημέραι εκείναι.» 
(Ματθ. 24:22) Αυτή είναι οικεία γλώσσα σήμερα, όταν 
η ολική καταστροφή του ανθρώπινου γένους απειλείται, 
είτε με τα πυρηνικά όπλα, τη ρύπανση του 
περιβάλλοντος, ή άλλα καταστροφικά γεγονότα. 
Φαίνεται να υπάρχει ελάχιστη αμφιβολία ότι ο Ιησούς 
αναφέρεται στην ίδια την εποχή στην οποία ζούμε εμείς.  

Ευτυχώς, ο Ιησούς δεν μας αφήνει με μια 
απελπιστική εικόνα αυτής της κατάστασης. Έχοντας πει 
ότι αν δεν συνετέμνοντο αι ημέραι εκείναι, δεν ήθελε 
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σωθή ουδεμία σάρξ, συνεχίζει στο ίδιο εδάφιο λέγοντας, 
«αλλά διά τους εκλεκτούς όμως θέλουσι συντμηθή αι 
ημέραι εκείναι.»  
  Με άλλα λόγια, ο Ιησούς περιγράφει τη θεϊκή 
παρέμβαση στις υποθέσεις των ανθρώπων απο την 
εκλεκτή τάξη του Θεού σε εύθετο χρόνο για να 
αποτραπεί η καταστροφή όλης της ανθρωπότητας.  
Όπως έχουμε δει, ο Ιησούς είναι ο κυριότερος σε αυτή 
την εκλεγμένη τάξη, και εκείνοι που συνδέονται με 
αυτόν θα είναι οι κλητοί, οι εκλεκτοί, και οι πιστοί 
αυτού του αιώνος του Ευαγγελίου, υπερυψωμένοι εις 
ουράνιον δόξαν. Αυτή η ομάδα εκλεκτώ, ο Χριστός, το 
κεφάλι και τα μέλη του σώματος, θα είναι προικισμένοι 
με θεία δύναμη για να αποτρέψουν την ανθρωπότητα 
από το να καταστραφεί από τη δική τους τρέλα. Στη 
συνέχεια, θα επεκτείνουν τας υπεσχημένας ευλογίας του 
Θεού της ειρήνης, της ζωής και της ευτυχίας σε όλη την 
ανθρωπότητα. - Ισ. 9: 6,7 και Αποκάλυψη 21: 3-5 και 
22: 1,2 
  
Η ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥ 
ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

Είμαστε ευτυχισμένοι ότι ο Θεός δεν θα 
εξαρτηθεί από τις ψήφους του λαού για να εκλεγούν οι 
κυβερνήτες του του κόσμου που μέλλει να έρθει. Πόσο 
ευγνώμονες είμαστε για το ότι αυτός που διαβάζει τις 
καρδιές, και είναι σε θέση να δώσει τη δύναμη και την 
ικανότητα ακόμη και στους αδύνατους, κάνοντας τη 
δική του επιλογή. Τέλος, όταν όλοι εκείνοι τους οποίους 
έχει καλέσει και επιλέξει έχουν κάνει την κλήση και την 
εκλογή τους βέβαιες μέσα από την πίστη τους στο Θεό 
και τις αιώνιες αρχές του της δικαιοσύνης, η από μακρού 
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υπησχημένη βασιλεία της ειρήνης και της ευτυχίας θα 
έρθει στην ανθρωπότητα.  

Ένα από τα πράγματα που πρέπει να επιτευχθεί 
με αυτήν την βασιλεία θα είναι η γραφή του νόμου του 
Θεού στην καρδιά των ανθρώπων. Αυτός θα τους δώσει 
μιαν καρδιά σάρκας αντί για μιαν εγωιστική καρδιά από 
πέτρα, που σήμερα εμποδίζει την κάθε ανθρώπινη 
προσπάθεια για να κάνει αυτή τη γη ένα καλύτερο μέρος 
για να ζούν οι άνθρωποι. (Ιεζεκιήλ. 11:19, 20 και 36: 26, 
27) Πράγματι, όταν οι εκλεγμένοι άρχοντες του Θεού
αρχίζουν να λύνουν τα προβλήματα της πεσμένης 
ανθρωπότητας, θα καταλάβουν τελικά ποιά είναι η ρίζα 
όλων των πραγμάτων, και θα εξαλείψουν τον εγωισμον 
που καταστέφει ουσιαστικά όλες τις ανθρώπινες σχέσεις 
και τις προσπάθειες απο καταβολής του κόσμου. -Ιερ. 
31:33, 34 

Υπάρχει πολύς τρόμος και αβεβαιότητα καθώς 
πλησιάζουμε τις προεδρικές εκλογές του τρέχοντος 
έτους, και δεν αναμένουν τόσο πολύ να γίνουν μερικές 
θετικές αλλαγές στον κόσμο, ανεξάρτητα από το ποιος 
θα εκλεγεί το Νοέμβριο.  Ωστόσο, πόσο διαφορετικό θα 
είναι αυτό όταν εγκατασταθεί η βασιλεία του Θεού στη 
γη, και εκπληρώσει τις προσευχές που έχουν προφέρει 
από αμέτρητα εκατομμύρια ανθρώπους για τα τελευταία 
δύο χιλιάδες χρόνια, «Ελθέτω η βασιλεία σου.Γενηθήτω 
το θέλημά Σου στη γή, καθώς είναι στον ουρανό.» - 
Ματθ.  6:10 
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Διεθνείς Βιβλικές Σπουδές 

Μάθημα Πρώτο   

Η ειρηνική Βασιλεία 

Εδάφια κλειδιά: «Δεν θέλουσι κακοποιεί ουδέ φθείρει 
εν όλω τω αγίω μου όρει· διότι η γη θέλει είσθαι 
πλήρης της γνώσεως του Κυρίου, καθώς τα ύδατα 
σκεπάζουσι την θάλασσαν. » - Ησαΐας 11:9 

Επιλεγμένα εδάφια: Ησαΐας 11:1-9 

     Η ειρηνική Βασιλεία. Ο Χρυσός Αιών.  Η 
Xιλιετία.  Αυτά τα ονόματα έχουν χρησιμοποιηθεί σε 
σχέση με το όμορφο όραμα του εδάφιου κλειδιού μας 
στίχος--η βασιλεία το Θεού στη γη. Στην Αγία Γραφή, 
ένα "βουνό" συχνά συμβολίζει μια βασιλεία.  
Φανταστείτε ένα παγκόσμιο βασίλειο όπου κανείς δεν 
προσπαθεί να βλάψει κανέναν άλλο και οι 
καταστροφικές δυνάμεις που έχουν εξαπολυθεί από 
ανθρώπινες συγκρούσεις έχουν εξαφανιστεί. 
Φανταστείτε έναν κόσμο όπου όλη η ανθρωπότητα είναι 
πλήρως φωτισμένη από τη γνώση του Κυρίου, και όπου 
η αγάπη, η σοφία, και η δικαιοσύνη οδηγούν κάθε 
κίνητρο και ενέργεια. 

Προφανώς, τέτοια ειρήνη και φώτιση δεν είναι 
αυτό που βλέπουμε στον κόσμο σήμερα.  Οι 
ανταγωνιστικές ιδεολογίες--οι θρησκευτικές, πολιτικές, 
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κοινωνικές, και οικονομικές--προκαλούν επικίνδυνες 
συγκρούσεις σε όλο τον κόσμο.  Οι εκθέσεις για τις 
παρατάξεις να πληγώνουν και να καταστρέφουν ο ένας 
τον άλλο είναι μια βάση της καθημερινής ειδήσεων. Δεν 
υπάρχει κοινή συμφωνία σχετικά με το τι είδους αξίες 
θα πρέπει να διέπουν την κοινωνία.  Δεν υπάρχει 
ομοφωνία σχετικά με το ποιος πραγματικά είν' ο Θεός, τι 
είναι τα πρότυπά του, ή αν υπάρχει καν ακόμα. Όλες 
αυτές οι συνθήκες προκαλούν λύπη σε όσους αγαπούν 
τον Θεό και τη δικαιοσύνη Του.  Συνεχίζουν να 
προσεύχονται, «ελθέτω η βασιλεία σου. Γενηθήτω το 
θέλημά Σου στην γη, καθώς είναι στον ουρανό.» (Ματθ. 
6:10) Αυτή η προσευχή, που διδάσκονται σε μας από 
τον Ιησού, είναι πρέπoυσα στο ότι είναι ο ένας για τον 
οποίο μαρτυρεί ο Ησαΐας, ο οποίος θα φέρει διαρκή 
ειρήνη και δικαιοσύνη στη γη.  Θα εγκαθιδρύσει τη 
βασιλεία του Θεού, και θα διαβεβαιώσει ότι το θέλημά 
του θα γίνει "επάνω στη γη." 

Το βιογραφικό του Ιησού είναι εντυπωσιακό.  
“Και το πνεύμα του Κυρίου θέλει αναπαυθή επ' αυτόν, 
πνεύμα σοφίας και συνέσεως, πνεύμα βουλής και 
δυνάμεως, πνεύμα γνώσεως και φόβου του Κυρίου· 3 
και θέλει κάμει αυτόν οξύνουν εις τον φόβον του 
Κυρίου, ώστε δεν θέλει κρίνει κατά την θεωρίαν των 
οφθαλμών αυτού ουδέ θέλει ελέγχει κατά την ακρόασιν 
των ωτίων αυτού· 4 αλλ' εν δικαιοσύνη θέλει κρίνει τους 
πτωχούς, και εν ευθύτητι θέλει υπερασπίζεσθαι τους 
ταπεινούς της γής· και θέλει πατάξει την γην εν τη 
ράβδω του στόματος αυτού, και διά της πνοής των 
χειλέων αυτού θέλει θανατόνει τον ασεβή.” - Ισ. 11:2-4 

Όταν ο Ιησούς κρίνει τη γη με δικαιοσύνη, δεν 
θα είναι μια ευκαιρία για τρόμο ή φόβο.  Η κρίσις του 
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δεν θα είναι σαν μια ποινική υπόθεση, στην οποία 
είμαστε ο «κατηγορούμενος», αλλά ως μια αστική 
υπόθεση, στην οποία είμαστε o «ενάγων»--ζητώντας τη 
λύτρωση. Η κυβέρνησίς επι της γής δεν είναι για 
σκοπούς προσκλήσεως κακού, καταστραφών ή/και 
καταπιέσεως. Είναι για να επιτευχθεί η ειρήση και η 
ελευθερία.  Ο ευγενής χαρακτήρας του Ιησού είναι 
άμεμπτος.  Στην ειρηνική βασιλεία, τα λόγια του θα 
είναι ακαταμάχητα και ισχυρά. Θα "χτυπήσουν τη γη» --
δηλαδή, την κοινωνία- προκαλώντας πραγματική 
αλλαγή για τη βελτίωση και την ευλογία όλων. Τα λόγια 
του θα προκαλέσει την ανθρωπότητα να μετανοήσει, και 
να πάψει να πράττει το κακό.   Με αυτή την έννοια, οι 
ασεβείς θα "θανατωθούν" με την έννοια ότι αφήνουν 
πίσω τους τους αμαρτωλούς τρόπους τους και δεν θα 
πράττουν πλέον το κακό. 

«9 Διά τούτο και ο Θεός υπερύψωσεν αυτόν και 
εχάρισεν εις αυτόν όνομα το υπέρ παν όνομα, 10 διά να 
κλίνη εις το όνομα του Ιησού παν γόνυ επουρανίων και 
επιγείων και καταχθονίων, 11 και πάσα γλώσσα να 
ομολογήση ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξαν 
Θεού Πατρός.» (Φιλ. 2: 9-11)  Ώς αφιερωμένοι πιστοί, 
έχουμε σήμερα εμείς μια διακονία συμφιλίωσης για τον 
κόσμο. Ως εκ τούτου, Ας μην βλάπτουμε ούτε να 
καταστρέφουμε τους άλλους με τα λόγια και τις πράξεις 
μας. Αντίθετα, ας είναι σε αρμονία με την ερχόμενη 
βασιλεία στη γη.  
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Μάθημα Δύο  

Το βουνό του Θεού 

Εδάφιο κλειδί:  «Θέλει καταπίει τον θάνατον εν νίκη· 
και Κύριος ο Θεός θέλει σπογγίσει τα δάκρυα από 
πάντων των προσώπων· και θέλει εξαλείψει το όνειδος 
του λαού αυτού από πάσης της γής· διότι ο Κύριος 
ελάλησε »   - Ησαΐας 25:8 

Επιλεγμένα εδάφια: Ησαΐας 25:6-9 

 Το «βουνό» ή η βασιλεία του Θεού είναι και 
πάλι το θέμα του μαθήματός μας απο την Αγία Γραφή. 
Μια μεγάλη γιορτή ετοιμάζεται από τον Θεό, και όλοι οι 
άνθρωποι θα κληθούν να παραστούν. Πρόκειται για μια 
"ευωχίαν από παχέων, ευωχίαν από οίνων εν τη τρυγία 
αυτών." (Ισ.  25:6) Αυτή η μεταφορική γλώσσα 
απεικονίζει τον πλούτο της ευλογίας του Θεού ότι θα 
χύσει σε όλη την ανθρωπότητα. Εγκάρδιες και υγειείς 
αλήθειες θα γίνει σαφείς για όλους. Όπως κρασιά στα 
κατακάθια --καλά διατηρημένα- τα συναρπαστικά 
δόγματα της ειρηνικής βασιλείας, που διατηρούνται 
πάντα από τον Θεό, θα ευφραίνουν τις καρδιές των 
ανθρώπων. «6 Δίδετε σίκερα εις τους τεθλιμμένους, και 
οίνον εις τους πεπικραμένους την ψυχήν· 7 διά να πίωσι 
και να λησμονήσωσι την πτωχείαν αυτών και να μη 
ενθυμώνται πλέον την δυστυχίαν αυτών.»   (Παροιμίες 
31:6,7) Στη βασιλεία του Θεού, μετά από αιώνες 
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δυστυχίας και στεναγμών, η ανθρωπότητα θα θέσει 
επιτέλους την "φτώχεια" της αμαρτωλής τους 
κατάστασης, και τη "δυστυχία" της θνησκούσης 
καταστάσεώς τους, πίσω τους. 

Η προφητεία του Ησαΐα αποτελεί 
χαρακτηριστικό παράδειγμα για το ίδιο μάθημα ως η 
παραβολή του Ιησού για τα χαμένα πρόβατα.  (Ματθ.  
18:12-14) Όπως ένας βοσκός δεν θα είναι 
ικανοποιημένος με την αποδοχή της απώλειας έστω ενος 
προβάτου, έτσι ο Θεός «δεν είναι διατεθειμένος στο να 
απολεσθεί κανένας.» (Β Πέτ. 3:9) Κάνει τη «γιορτή του 
απο λιπαρά πράγματα» διαθέσιμα σε «όλους τους 
ανθρώπους.» Αυτό είναι σε αρμονία με τη διδασκαλία 
του Παύλου σχετικά με τον θάνατο του Ιησού Χριστού 
ως «λύτρα για όλους»--όχι απλώς για κάποιους. (Α Τιμ. 
2:6) Ως εκ τούτου, τα οφέλη της θυσίας του Ιησού, το 
"δώρο" στους Ρωμαίους 5:18, και θα έλθει «εις πάντας 
ανθρώπους δικαίωσις εις ζωήν.»  

Στη βασιλεία του Θεού, το «κάλυμμα το 
καλύπτον επί πάντα τα έθνη» θα αφαιρεθεί.  (Ισ.  25:7) 
Αυτή είναι το κάλυμα της άγνοιας που επικρατεί σήμερα 
σε όλο τον κόσμο. Θα αφαιρεθεί απο τη μέση, 
αποκαλύπτοντας έναν στοργικό Θεό εις τους 
ανθρώπους. Αυτό θα είναι ένα από τα πιο επικά 
γεγονότα στην ανθρώπινη ιστορία.  Εκείνη τη στιγμή, 
δεν θα υπάρχει τρόμος, αλλά έκπληξη.  Όταν η αληθινή 
φύση του Θεού γίνει σαφής, η αντίδραση της 
ανθρωπότητας θα είναι όπως εκφράζεται στο εδάφιο 9:  
«Και εν εκείνη τη ημέρα θέλουσιν ειπεί, Ιδού, ούτος 
είναι ο Θεός ημών· περιεμείναμεν αυτόν και θέλει σώσει 
ημάς· ούτος είναι ο Κύριος· περιεμείναμεν αυτόν· 
θέλομεν χαρή και ευφρανθή εν τη σωτηρία αυτού.» 
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Αυτό θα πρέπει να είναι η αντίδρασή του ανθρώπου -- 
γνωστή εκ των προτέρων ήδη και προφητευμένη- όταν ο 
Θεός αποκαλυφθεί επιτέλους σε αυτούς. Θα 
ανακαλύψουν το Θεό για τον οποίον εποθούσαν, και να 
συνειδητοποιήσουν ότι δεν είναι σκληρός, αυθαίρετος, ή 
εκδικητικός με αυτούς.Μάλλον, είναι στοργηκός, 
δίκαιος, ελεήμων και χρηστός. 

Η Καλοσύνη, το έλεος, η δικαιοσύνη και η 
αγάπη του Θεού εκφράζονται στο εδάφιο 8 του 
οράματος του Ησαΐα. Ο Θεός θα εφαρμόσει τη εξαγορά 
του, που να ικανοποιεί την δικαιοσύνη, της θυσίας του 
Χριστού προς όφελος της φυλής μας που πεθαίνει.  Ως 
αποτέλεσμα, «θα καταπιεί το θάνατο στη νίκη.» Στην 
καλοσύνη του, ο Θεός τρυφερά "θα σκουπίσει τα 
δάκρυα από όλα τα πρόσωπα» - δεν θα παραμελήσει 
κανέναν. Το έλεός του θα εκφραστεί εις το να αφαιρέσει 
το «όνειδος του λαού του ... μακριά απ' όλη τη γη.»  

Ο Ιησούς θα ολοκληρώσει το έργο του να 
επαναφέρει το πεσμένο ανθρώπινο γένος σε αρμονία με 
το Δημιουργό τους. Το αποτέλεσμα θα είναι ότι «3 Και 
ήκουσα φωνήν μεγάλην εκ του ουρανού, λέγουσαν· 
Ιδού, η σκηνή του Θεού μετά των ανθρώπων, και θέλει 
σκηνώσει μετ' αυτών, και αυτοί θέλουσιν είσθαι λαοί 
αυτού, και αυτός ο Θεός θέλει είσθαι μετ' αυτών Θεός 
αυτών· 4 και θέλει εξαλείψει ο Θεός παν δάκρυον από 
των οφθαλμών αυτών, και ο θάνατος δεν θέλει υπάρχει 
πλέον, ούτε πένθος ούτε κραυγή ούτε πόνος δεν 
θέλουσιν υπάρχει πλέον· διότι τα πρώτα παρήλθον.» 
(Αποκάλυψη 21:3, 4) Ας πάρουμε θάρρος από αυτό το 
όραμα και την ελπίδα του για τη αιώνια σωτηρία της 
ανθρωπότητας στη βασιλεία του Θεού. 
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 Μάθημα Τρία    

Τα θεμέλια της Γης 

Εδάφιο κλειδί: «Δεν εγνώρισας; δεν ήκουσας, ότι ο 
αιώνιος Θεός, ο Κύριος, ο Ποιητής των άκρων της 
γης, δεν ατονεί και δεν αποκάμνει; δεν εξιχνιάζεται η 
φρόνησις αυτού.» - Ησαΐας 40:28 

Επιλεγμένα εδάφια: Ησαΐας 40:21-31 

          ΤΟ ΕΔΑΦΙΟ ΚΛΕΙΔΙ ΜΑΣ επαναλαμβάνει τις 
εναρκτήριες ερωτήσεις που τίθενται στον Ησαΐα 40:21.  
Τα ερωτήματα που δελεάζουν σε εκείνους τους 
Ισραηλίτες που είχαν παδόσει τον εαυτό τους στην 
ειδωλολατρία.  Η ματαιοδοξία της ειδωλολατρίας 
προσδιορίζεται νωρίτερα σε αυτό το κεφάλαιο: «9 Ο 
τεχνίτης χωνεύει εικόνα γλυπτήν, και ο χρυσοχόος 
εκτείνει χρυσόν επ' αυτήν και χύνει αργυράς αλύσεις.  
20 Ο πτωχός κάμνων προσφοράν εκλέγει ξύλον 
άσηπτον· και ζητεί εις εαυτόν επιδέξιον τεχνίτην, διά να 
κατασκευάση εικόνα γλυπτήν μη σαλευομένην.» (εδαφ.  
19,20) Οι ειδωλολάτρες επένδυσαν πολύ χρόνο και τα 
χρήματά τους για να δημιουργηθούν οι θεοί τους. 
Περισσότερος χρόνος και χρήματα σπαταλήθηκαν στην 
υπηρεσία αυτών των θεών.  Ωστόσο, τέτοιοι θεοί ήταν 
και άψυχοι και, επομένως, άχρηστοι.  Ήταν απλώς 
αντικείμενα από πέτρα ή το ξύλο που δεν θα μπορούσαν 
να κάνουν τίποτα γι 'αυτούς που τους λάτρευαν.  «Περί 
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της βρώσεως λοιπόν των ειδωλοθύτων, εξεύρομεν ότι το 
είδωλον είναι ουδέν εν τω κόσμω, και ότι δεν υπάρχει 
ουδείς άλλος Θεός ειμή εις.» - Α 'Κορ.8: 4 

Η ειδωλολατρία του Ισραήλ ήταν μια 
λανθασμένη χρήση των πόρων τους.  Ο Κύριος μιλάει 
σε αυτούς, επιδιώκοντας να ενθαρρύνει τον 
προβληματισμό που ερευνάει την καρδία. «21 Δεν 
εγνωρίσατε; δεν ηκούσατε; δεν ανηγγέλθη προς εσάς εξ 
αρχής; δεν ενοήσατε από καταβολής της γης;  22 Αυτός 
είναι ο καθήμενος επί τον γύρον της γης και οι κάτοικοι 
αυτής είναι ως ακρίδες· ο εκτείνων τους ουρανούς ως 
παραπέτασμα και εξαπλόνων αυτούς ως σκηνήν προς 
κατοίκησιν· 23 ο φέρων τους ηγεμόνας εις το μηδέν και 
καθιστών ως ματαιότητα τους κριτάς της γης.»  (Ισ.  40: 
21-23) Στην ουσία ο Θεός λέει σε αυτούς, "Αφήστε 
πίσω τα είδωλά σας, επειδή είναι όλα για το τίποτα!" 

Έτσι ο Θεός εκφράζει την παντοδυναμία του.  
Αυτός είναι ο Δημιουργός που έθεσε τα θεμέλια της γης, 
ένα κατόρθωμα πέρα από τη δύναμη οποιουδήπτε 
ειδώλου.   Αυτός είναι ο Κύριος που κάθεται τώρα πάνω 
από τη γη, τους ανθρώπους, κυβερνώντες και τις 
ανησυχίες της. Δεν κουράζεται και δεν ανιεί ποτέ.  Η 
κατανόησή του για όλα τα πράγματα είναι ανεξιχνίαστη. 
Αυτός είναι ο ζωντανός Θεός που μπορεί να ευλογήσει 
την ανθρωπότητα με αληθινά πλούτη, ειρήνη, και ζωή 
άφθονη.  Κανένα είδωλο από ξύλο ή πέτρα δεν μπορεί 
να προσφέρει αυτά τα πράγματα.  

Εμείς, όπως και οι Ισραηλίτες στο μάθημα μας, 
μπορεί να πειραχτούμε στο να επιθυμήσουμε τα 
πράγματα που φτιάνει σήμερα ένας "τεχνίτης", 
"χρυσοχόος," και "αργυροχρυσοχόος" με την ελπίδα ότι 
θα μας φέρουν την ευτυχία.  Με τον τρόπο αυτό, τα 

22 



πράγματα αυτής της γης μπορούν να γίνουν είδωλα για 
εμάς.  Ωστόσο, οι χαρές που λαμβάνονται μέσω των 
υλικών αγαθών είναι συχνά βραχύβιες.  Τα πράγματα 
που μπορεί να μετατρέψουμε σε είδωλα χάνουν γρήγορα 
την αίγλη τους.  Πόσο σοφές και επίκαιρες είναι οι 
ευεργητικές συμβουλές του Αποστόλου Ιωάννη στην 
πρώτη επιστολή του, "Τεκνία, φυλάξατε εαυτούς από 
των ειδώλων· αμήν." - Α' Ιωάν. 5:21 

Ως Χριστιανοί, έχουμε συνειδητοποιήσει ότι 
μόνο ο Θεός μπορεί να ευλογήσει.  Τίποτα σε αυτόν τον 
κόσμο μπορεί να συγκριθεί με την άνεση που 
λαμβάνουμε από την κοινωνία με τον Θεό στην 
προσευχή και τη μελέτη του Λόγου του.  Ας μην 
χάνουμε το χρόνο και τους πόρους μας σε γήινες 
ματαιοδοξίες.  Είναι μόνο ο Κύριος που δίνει δύναμη 
στους κουρασμένους και δύναμη στους αδυνάμους.  Το 
τελικό εδάφιο του μαθήματος μας είναι μια από τις πιο 
πολύτιμες υποσχέσεις στη Βίβλο.  «Και ο ισχυρός θέλει 
είσθαι ως καλάμιον στυπίου, και το έργον αυτού ως 
σπινθήρ, και θέλουσι καυθή και τα δύο ομού, και δεν 
θέλει είσθαι ο σβύνων.»  (Ισα.  40:31) Είθε η πίστη μας 
επαναπαύεται έτσι μόνο εις τα θεμέλια που έθεσε ο 
Θεός.  
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Μάθημα Τέσσερα   

Η αιώνια διαθήκη 

Εδάφιο κλειδί: «Διότι εγώ είμαι ο Κύριος, ο αγαπών 
δικαιοσύνην, ο μισών αρπαγήν και αδικίαν· και θέλω 
ανταποδώσει το έργον αυτών πιστά και θέλω κάμει 
προς αυτούς διαθήκην αιώνιον.» - Ησαΐας 61:8 

Επιλεγμένο εδάφιο:  Ησαΐας 61:1-4,8-11 

      Εμείς αποκτούμε μια ζωτικής σημασίας ματιά στο 
μυαλό του Θεού στο εδάφιο κλειδί μας.  Αγαπά την 
κριση.  Η λέξη που μεταφράζεται από την εβραϊκή για 
«κρίση» μπορεί επίσης να αποδοθεί ως «δικαιοσύνη», 
όπως διαπιστώθηκε στην Έξοδο 23:6 «Δεν θέλεις 
διαστρέψει το δίκαιον του πένητός σου εν τη κρίσει 
αυτού.»  Ο ψαλμωδός χρησιμοποιεί ομοίως τη λέξη με 
αυτό τον τρόπο, «Η δικαιοσύνη και η κρίσις είναι η 
βάσις του θρόνου σου· το έλεος και η αλήθεια θέλουσι 
προπορεύεσθαι έμπροσθεν του προσώπου σου.» - Ψαλμ. 
89:14 

Έτσι, όταν διαβάζουμε ότι ο Θεός αγαπά κρίση, 
θα πρέπει να θεωρήσουμε σωστά ότι αγαπά τη 
δικαιοσύνη.  Αγαπά αυτό που είναι σωστό, καλό και 
δίκαιο.  Η έμφαση δεν είναι ότι αγαπά στο να 
καταδικάζει.  Αντίθετα, αγαπά να ελευθερώνει από την 
καταπίεση και να υποστηρίζει αυτό που είναι σωστό και 
άγιο.  Εκτός από την αγάπη για τη δικαιοσύνη, ο Θεός 
μισεί επίσης την ανομία στο ολοκαύτωμα.  
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Συγκεκριμένα, μισεί τη απάτη σε αυτό που του 
προσφέρουν.  Η οργή του βρυχάται όταν η υποκρισία 
αμαυρώνει τη λατρεία του ανθρώπου του για αυτόν.  
Σύμφωνα με διάταξη της διαθήκης-νόμου του Ισραήλ, 
ήταν αναμενόμενο ότι οι προσφορές στον Κύριο θα είναι 
από τις καλύτερες των κοπαδιών και των πρωτότοκων 
των χωραφιών.  

Ο προφήτης Μαλαχίας μας δίνει μια εικόνα ως 
προς το γιατί αυτό απαιτείτο.  Κάποια μέρα ο Θεός θα 
κάνει το όνομα και τον χαρακτήρα του γνωστά σε όλα 
τα έθνη της γης.  Οι καλύτερες δυνατές θυσίες θα πρέπει 
να δίνονται αντάξια του μεγαλείου, του έλεους και της 
αγάπης του Θεού. Λιγότερες σε αξία προσφορές θα τον 
μείωναν στα μάτια των ανπρωπων.  Διαβάζουμε, «Διότι 
από ανατολών ηλίου έως δυσμών αυτού το όνομά μου 
θέλει είσθαι μέγα μεταξύ των εθνών, και εν παντί τόπω 
θέλει προσφέρεσθαι θυμίαμα εις το όνομά μου και θυσία 
καθαρά· διότι μέγα θέλει είσθαι το όνομά μου μεταξύ 
των εθνών, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Σεις όμως 
εβεβηλώσατε αυτό, λέγοντες, Η τράπεζα του Κυρίου 
είναι μεμιασμένη, και τα επιτιθέμενα επ' αυτήν, το 
φαγητόν αυτής, αξιοκαταφρόνητον.  Σεις είπετε έτι, 
Ιδού, οποία ενόχλησις· και κατεφρονήσατε αυτήν, λέγει 
ο Κύριος των δυνάμεων· και εφέρατε το ηρπαγμένον και 
το χωλόν και το άρρωστον, ναι, τοιαύτην προσφοράν 
εφέρατε· ήθελον δεχθή αυτήν εκ της χειρός σας; λέγει 
Κύριος.   Όθεν επικατάρατος ο απατεών, όστις έχει εν 
τω ποιμνίω αυτού άρσεν και κάμνει ευχήν και θυσιάζει 
εις τον Κύριον πράγμα διεφθαρμένον· διότι εγώ είμαι 
βασιλεύς μέγας, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, και το 
όνομά μου είναι τρομερόν εν τοις έθνεσι.» - Mαλαχίας  
1:11-14 
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Ο αληθινός, αφοσιωμένος λαός του Κυρίου θα 
του προσφέρει τον καλύτερό του εαυτό. Είναι ένα σε 
σκοπό με αυτόν, επειδή το Άγιο Πνεύμα του στηρίζεται 
πάνω σε τους.  Αυτός, όπως έκανε ο Ιησούς, μπορεί να 
διεκδικήσει τα πολλά προνόμια του να έχει το πνεύμα 
του Θεού, και η επίδρασή του είναι βαθιά.  Όπως 
αναφέρεται στα εδάφια του μαθήματος μας, το πνεύμα 
του Θεού θα τους αναγκάσει να "κηρύξουν την καλή 
είδηση."  Αυτοί  επιθυμούν να "δεσμεύσουν τους 
συντετριμμένους την καρδίαν."  Διακηρύξεις της 
ελευθερίας του Θεού θα γεμίσει το στόμα τους.  Είναι 
προνόμιο τους να δώσουν την «ομορφιά για τις στάχτες, 
το λάδι της χαράς για το πένθος, το ένδυμα του επαίνου 
για το πνεύμα της βαρύτητας.»  Αυτοί που το κάνουν 
αυτό είναι τα παιδιά του Θεού, «ο σπόρος που ο Κύριος 
ευλόγησε.» - Ησ.  61:1,3,9 

Αυτoί οι πιστοί ακόλουθοι του Δασκάλου 
αναφέρεται επίσης στη Βίβλο ως το "σπέρμα του 
Αβραάμ".  (Γαλ. 3:29) Αν και το έργο τους για τον 
Κύριο κατά την παρούσα στιγμή είναι σημαντικό, είναι 
επίσης προπαρασκευαστικό για μεγαλύτερα πράγματα.  
Αυτoί να βασιλεύσουν τελικά με τον Χριστό στη 
βασιλεία του Θεού για να ευλογήσουν "όλες τις φυλές 
της γης." (Πράξεις 3:25) Θα διαδώσουν την "αιώνια 
διαθήκη" της ευλογίας, με την οποία «ο Κύριος ο Θεός 
θα κάμει την δικαιοσύνην και την αίνεσιν να 
βλαστήσωσιν ενώπιον πάντων των εθνών.» - Ησ. 61:11 
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Υποσχέσεις 

“ἐπειδὴ γὰρ δι’ ἀνθρώπου θάνατος, καὶ δι’ ἀνθρώπου 
ἀνάστασις νεκρῶν·  ὥσπερ γὰρ ἐν τῷ Ἀδὰμ πάντες 
ἀποθνῄσκουσιν, οὕτως καὶ ἐν τῷ Χριστῷ πάντες 
ζῳοποιηθήσονται.”         
 - προς Κορινθίους A΄ 15:21, 22 
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