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ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ 
 

 

Οι Νέοι Ουρανοί και η 
Νέα Γη 

 
"Όμως, σύμφωνα με την υπόσχεσή του, καινούργιους 

ουρανούς και καινούργια γη προσμένουμε, στους 
οποίους δικαιοσύνη κατοικεί." 

 B' Πέτρου 3:13 
 

         ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΙΛΙΚΡΙΝΕΙΣ μαθητές της Βίβλου, 
οι υποσχέσεις του Θεού είναι ζωτικής σημασίας. Αυτό 
συμβαίνει ιδιαίτερα όταν βλέπουμε την αναταραχή, την 
αβεβαιότητα και το κακό που υπάρχει σε ολόκληρο τον 
κόσμο στον οποίο ζούμε. Μία από τις θεμελιώδεις 
υποσχέσεις της Βίβλου βρίσκεται στο κείμενό μας - ότι 
ο Θεός θα δημιουργήσει έναν «νέο ουρανό» και μια 
«νέα γη», στην οποία επικρατεί η δικαιοσύνη, αντί για 
το κακό.  Ο Απόστολος Πέτρος χρησιμοποιεί συμβολική 
γλώσσα για να περιγράψει αυτή την υπόσχεση, αλλά εν 
συντομία σημαίνει ότι με τη θεία εξουσία ο Χριστός θα 
καθιερώσει, στη γη, μια νέα και δίκαιη κυβέρνηση, 
μέσω της οποίας οι υποσχέσεις της Βίβλου για ειρήνη 
"στη γη" και "ευδοκία εις τους ανθρώπους" θα 
εκπληρωθεί ένδοξα. - Κάτα Λουκάν 2:14 
  Η αρχική λέξη στο κείμενό μας - "παρ 'όλα 
αυτά" - είναι πολύ σημαντική.  Αυτό δείχνει ότι οι νέοι 
ουρανοί και η νέα γη, που έχει υποσχεθεί ο Κύριος, είναι 
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σε αντίθεση με αυτό που συζητούσε ο Πέτρος. 
Επιστρέφοντας στα προηγούμενα εδάφια του 
κεφαλαίου, ο λόγος γίνεται πολύ εμφανής. Απεικόνιζε 
μια εποχή καταστροφής και θλίψεως, λέγοντας ότι θα 
παρέλθουν οι «ουρανοί» και η «γη», και ότι «τα 
στοιχεία θα λιώσουν με έντονη θερμότητα». -εδάφ. 10 
  Ακόμη κι αυτή η εικόνα της καταστροφής δεν 
μας παρέχει την πλήρη σημασία της χρήσης του Πέτρου 
για τη λέξη «παρ 'όλα αυτά.» Η πλήρης δύναμη αυτής 
της λέξης γίνεται εμφανής μόνο όταν διαβάζουμε τα 
εδάφια 3 και 4, που είναι η εισαγωγή του γενικού 
μαθήματος του κεφαλαίου.  Αυτά τα δύο εδάφια ως 
εξής: «γνωρίζοντας πρώτα τούτο, ότι στις έσχατες 
ημέρες θάρθουν εμπαίκτες, που θα περπατούν σύμφωνα 
με τις δικές τους επιθυμίες· και λέγοντας: Πού είναι η 
υπόσχεση της παρουσίας του; Δεδομένου ότι, από την 
ημέρα που οι πατέρες κοιμήθηκαν, όλα παραμένουν έτσι 
από την αρχή τής κτίσης.» 
  Στις Πράξεις 3: 20-22 ο ίδιος ο απόστολος 
Πέτρος αναφέρει ότι μετά τη δεύτερη έλευση του 
Χριστού θα υπάρξουν «καιροί αποκαταστάσεως όλων 
των πραγμάτων» και ότι αυτό το ένδοξο έργο 
αποκατάστασης είχε προβλεφθεί στους «πατέρες» από 
όλους τους αγίους προφήτες του Θεού.  Τώρα, στην πιό 
πρόσφατη επιστολή του, ο Πέτρος μας πληροφορεί ότι 
όταν ο Κύριος θα επιστρέψει και η δεύτερη παρουσία 
του θα είναι πραγματικότητα, κάποιοι θα γελάσουν. Δεν 
θα δουν καμία ορατή απόδειξη της παρουσίας του 
Χριστού και καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι όλα 
συνεχίζονται όπως ήταν από τη δημιουργία. 
         Μέσα από τις μαρτυρίες των προφητών, οι 
πατέρες του Ισραήλ πίστευαν ότι η έλευση του Μεσσία 
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θα οδηγούσε σε πλούσιες και διαρκείς ευλογίες της 
ειρήνης, της υγείας και της ζωής. Ένα από τα κείμενα 
αποδείξεων αυτού, τα οποία ανέφερε ο Πέτρος στο 
κήρυγμα του, ήταν η υπόσχεση που δόθηκε στον 
Αβραάμ ότι μέσω του «Σπέρματός του όλες οι 
οικογένειες της γης» θα ευλογηθούν. (Πράξεις 3:25 · 
Γεν. 12: 3 · 22:18) Αυτοί που πιστεύουν αυτές οι 
υποσχέσεις που έγιναν στους πατέρες, και που 
επανέλαβε ο Πέτρος, έχουν το δικαίωμα να αναμένουν 
ότι η επιστροφή του Χριστού θα οδηγήσει σε αυτές τις 
υπεσχημένες ευλογίες εκρρέουν στον κόσμο.  
  Με αυτή την άποψη, ο Πέτρος συμφωνεί όταν 
χρησιμοποιεί τη λέξη «παρ 'όλα αυτά» διότι συνεχίζει: 
«Εμείς, σύμφωνα με την υπόσχεσή του, προσμένουμε 
για νέους ουρανούς και μια καινούρια γη όπου 
κατοικείται η δικαιοσύνη».  Πριν όμως φτάσει στο 
σημείο του μαθήματός του, ο Πέτρος μας θυμίζει ότι 
υπάρχουν κατακλυσμιακές εξελίξεις στις παγκόσμιες 
υποθέσεις που προηγούνται και προετοιμάζονται για τις 
ευλογίες που διατίθενται μέσω των νέων ουρανών και 
της νέας γης. 
  Παρουσιάζοντας αυτές τις πληροφορίες, ο 
Πέτρος χρησιμοποιεί την εικόνα και τη γλώσσα που 
χρησιμοποιεί ο Ιησούς στη μεγάλη του προφητεία 
σχετικά με την εποχή της επιστροφής του και το τέλος 
της σημερινής εποχής. Ο Ιησούς αναφέρθηκε στην 
εποχή της δεύτερης παρουσίας του ως «ημέρες του Υιού 
του ανθρώπου» και είπε ότι εκείνη την εποχή θα είναι 
«όπως ήταν στις ημέρες του Νώε» και στις «ημέρες του 
Λωτ». - Κατά Λουκά, 17: 26-30 
  Αναφερόμενος σε αυτό, ο Πέτρος λέει ότι 
εκείνοι που χλευάζουν και αμφισβητούν την υπόσχεση 
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της παρουσίας του είναι "πρόθυμα άγνοοι", γιατί πρέπει 
να λάβουν υπόψη αυτά τα παραδείγματα προηγούμενης 
καταστροφής που ο Ιησούς χρησιμοποίησε στη μεγάλη 
προφητεία του.  

Έτσι, ο Πέτρος μας θυμίζει τις μέρες του Νώε, 
λέγοντας: «5Eπειδή, θεληματικά το αγνοούν αυτό ότι, 
από παλιά, με τον λόγο τού Θεού έγιναν οι ουρανοί, και 
η γη συγκροτημένη από νερό και με νερό· 6διαμέσου 
των οποίων ο τότε κόσμος απολέστηκε, όταν 
κατακλύστηκε από το νερό.» - Β᾽ Πετ. 3:5,6 
  Ο απόστολος στη συνέχεια δίνει συνέχεια 
δίνοντάς μας την έννοια αυτής της απεικόνισης που 
χρησιμοποίησε ο Ιησούς και μας πληροφορεί ότι κατά 
την «ημέρα του Κυρίου, οι ουρανοί θα παρέλθουν με 
ορμητικόν συριστό ήχο, και τα στοιχεία, καθώς θα 
καίγονται, θα διαλυθούν, και η γη, και τα έργα που 
βρίσκονται σ’ αυτή, θα κατακαούν. (εδάφ. 10). Έτσι, το 
συνολικό μάθημα που παρουσιάζει ο Πέτρος είναι 
προφανές. Ο Χριστός επιστρέφει για να ιδρύσει τη 
βασιλεία του και να ευλογήσει όλες τις οικογένειες της 
γης . Για να το πετύχει αυτό, ωστόσο, το πρώτο έργο της 
επιστροφής του πρέπει να είναι η καταστροφή του 
κόσμου του Σατανά - «οι ουρανοί και η γη του σήμερα». 
-εδαφ. 7 
  
ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΙΚΉ ΓΛΩΣΣΑ 

Στη μελέτη μας για την προφητεία του Πέτρου, 
είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι 
χρησιμοποιεί τους όρους «ουρανούς», «γη» και 
«στοιχεία» ως σύμβολα των διαφόρων πτυχών μιας 
παγκόσμιας τάξης.  Για παράδειγμα, στα εδάφια 5 και 6 
που αναφέρονται παραπάνω, μιλάει για την παγκόσμια 
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τάξη -ουρανούς και γη-- που είχαν παρέλθει κατά τη 
διάρκεια της πλημμύρας. Δεν είχαν παρέλθει οι φυσικοί 
ουρανοί και η φυσική γη. Ήταν η παγκόσμια τάξη που 
υπήρχε πριν από τον Κατακλυσμό που καταστράφηκε. 
Ενώ είναι αλήθεια ότι σχεδόν όλοι οι άνθρωποι έχασαν 
τη ζωή τους επίσης, το σημείο που ο Πέτρος "αντλεί" 
από αυτή την καταστροφή είναι η σημαντική εκτίμηση 
ότι «ο κόσμος [Ελληνικά: κόσμος, που σημαίνει “ομαλή 
διευθέτηση”], που ήταν τότε, που ξεχειλιζόταν με τα 
νερά, απολέσθη. - εδάφ. 6 
  Σήμερα πολλοί φοιτητές της προφητείας είναι 
πεπεισμένοι ότι η σημερινή γενιά της ανθρώπινης φυλής 
είναι μάρτυρες της καταστροφής μιας άλλης παγκόσμιας 
τάξης και ότι αυτό που έχει συμβεί σε όλη τη γη εδώ και 
πολλά χρόνια είναι η εκπλήρωση των προβλέψεων της 
Βίβλου σχετικά με αυτήν την εποχή. Πιστεύουν την 
μαρτυρία της Βίβλου ότι η ίδια η γη «μένει για πάντα», 
αλλά προσέχουν εις το καταρρέοντα σύστημα του 
κόσμου και στο χάος και τη γενικότερη αναταραχή της 
κοινωνίας παντού, την κατάρρευση όσων μίλησε ο 
Απόστολος Παύλος ως «τον παρόντα πονηρό αιώνα.» - 
Εκκλ. 1:4; Προς. Γαλ. 1:4 
  Ο Ιησούς προείπε ότι αυτό θα οδηγούσε σε μια 
εποχή «μεγάλης δοκιμασίας», τόσο έντονη ώστε, εκτός 
αν τερματιστεί από τη θεία παρέμβαση, «δεν θα σωθεί 
καμία σάρκα ». (Ματθ. 24: 21,22) Ο απόστολος Παύλος, 
που αναγνωρίζει την ίδια γενική περίοδο ως την «ημέρα 
του Κυρίου», δήλωσε ότι κατ' αυτήν την ημέρα «έρχεται 
επάνω τους αιφνίδιος όλεθρος, όπως οι πόνοι τής γέννας 
στην έγκυο γυναίκα...» - Α' Θεσσαλ. 5: 1-3 
  Αυτές και άλλες προφητείες σχετικά με το τέλος 
της σημερινής τάξης του κόσμου περιγράφουν εύστοχα 
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αυτό που οι φοιτητές της Βίβλου διακρίνουν ότι 
λαμβάνει χώρα σήμερα. Ο πρώτος σημαντικός σπασμός 
καταστροφής ξεκίνησε το 1914 και οδήγησε στην 
ανατροπή σχεδόν όλων των κληρονόμων της Ευρώπης. 
Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος είχε ως αποτέλεσμα 
την περαιτέρω εξασθένιση του ιστού του πολιτισμού. 
  Από εκείνη την εποχή, αμέτρητοι πόλεμοι, 
μεγάλοι και μικροί, ξέσπασαν σε όλη τη γη. Πολλά από 
αυτά συμβαίνουν ακόμη σήμερα. Προσθέστε σε αυτό 
την αυξανόμενη ηθική αποσύνθεση, τον θρησκευτικό 
εξτρεμισμό, το πολιτικό χάος, τις οικονομικές 
αβεβαιότητες και την απειλή του πυρηνικού πολέμου 
.Mankind is at his wits end to resolve these problems. 
Πράγματι, η μεγάλη θλίψη που προέβλεψε ο Ιησούς έχει 
σίγουρα καταφθάσει επάνω μας. 
  Το καταστρεπτικό δυναμικό της σημερινής 
κατάστασης του κόσμου είναι πολύ μεγάλο. Μπορούμε 
να αναρωτηθούμε αν η αναφορά του Πέτρου στην 
«ένθερμη θερμότητα», η οποία προκαλεί την τήξη των 
στοιχείων της σημερινής παγκόσμιας τάξης, μπορεί να 
μην αποσκοπεί στη μετάδοση της ιδέας μιας 
κυριολεκτικής καταστροφικής. Σε αυτόν τον καιρό 
μεγάλης θλίψης, "όπως δεν ήταν από την αρχή του 
κόσμου", υπάρχει σίγουρα ευρεία καταστροφή, 
ανεξάρτητα από το πώς θα μπορούσε να επιτευχθεί. 
Ωστόσο, πιστεύουμε ότι ο Πέτρος μιλάει σε μεγάλο 
βαθμό σε γλώσσα συμβολική. 
  
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΓΗΙΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑ 

Ο συμβολισμός της Βίβλου χρησιμοποιείται 
λόγω της ικανότητάς του να απεικονίζει το το 
αντικείμενο του θέματος που συζητιέται.  Σε κάθε 
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πολιτισμό που έχει καθιερωθεί από τον άνθρωπο, 
υπάρχουν δύο σημαντικές πτυχές, οι οποίες στη Βίβλο 
περιγράφονται συμβολικά ως οι «ουρανοί» και η 
«γη».Όπως γνωρίζουμε, όλη η ζωή στη κυριολεκτική γη 
υπόκειται με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στην επίδραση 
που ασκούν οι ουρανοί.  Οι εποχές μας , τα χρόνια μας, 
οι μέρες μας και οι νύχτες μας, ελέγχονται όλα από τους 
ουρανούς. 
  Επειδή ο άνθρωπος δημιουργήθηκε κατ᾽ εικόναν 
του Θεού, είναι από τη φύση του ένα όν που προσπαθεί 
να πλησιάσει, με τη λατρεία και την εξάρτηση, μια 
υψηλότερη δύναμη.  Παρ᾽όλο η ανθρώπινη φυλή ήταν 
σε σημαντικό βαθμό αποξενωμένη από τον αληθινό 
Θεό, τον Δημιουργό, οι άνθρωποι εσεβάσθησαν την 
θρησκευτική επιρροή στις υποθέσεις τους. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις, αυτό ησκήθη μέσω διαφόρων τύπων θεών, 
και σε άλλες, καθιερώθησαν ως αντικείμενα προσευχής 
και λατρείας οι πολιτικές κυβερνήσεις.  
  Είναι αυτή η πτυχή του κάθε πολιτισμού, ή 
παγκόσμιας τάξης, που συμβολίζεται στη Βίβλο από 
τους ουρανούς, ενώ η γη απεικονίζει μια οργανωμένη 
κοινωνία η οποία είναι περισσότερο ή λιγότερο 
υποκείμενη σε αυτούς τους συμβολικούς ουρανούς. 
Είναι αυτός ο συνδυασμός που ο Πέτρος περιγράφει ως 
«κόσμο». Έτσι, όταν ο Πέτρος μιλάει για τον ουρανό και 
τη γη που παρέρχονται και τα στοιχεία που λιώνουν με 
έντονη θερμότητα, δεν μας λέει ότι ο πραγματικός ήλιος, 
το φεγγάρι, και τα αστέρια στους ουρανούς, και η 
φυσική γη με όλα τα στοιχεία, πρόκειται να 
καταστραφούν. 
  Η λέξη "στοιχείο", όπως χρησιμοποιείται από 
τον Πέτρο, μας δίνει μια ένδειξη για το τι εννοεί και 
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μεταφράζεται από μια ελληνική λέξη που δηλώνει "μια 
τακτική διευθέτηση". Ο Απόστολος Παύλος 
χρησιμοποιεί αυτή την ίδια λέξη όταν, στην επιστολή 
του προς χριστιανούς της Γαλατίας, μιλάει για την 
στροφή τους προς τα «ασθενικά και φτωχά στοιχεία». 
(Γαλ. 4: 9) Εδώ, αναφέρεται στις διατάξεις του παλαιού 
Μωσαϊκού Νόμου, από τις οποίες είναι ελεύθεροι οι 
Χριστιανοί. Το θέμα είναι ότι ο Παύλος χρησιμοποίησε 
τη λέξη για να περιγράψει τις ρυθμίσεις και τα έθιμα -τα 
στοιχεία-- με τα οποία εκυβερνήθησαν κάποτε οι λαοί, 
και ο Πέτρος χρησιμοποιεί τον όρο με τον ίδιο τρόπο. 
  Ωστόσο, η αναφορά του Πέτρου στα στοιχεία 
των ουρανών και της γης, είναι πολύ πιο ολοκληρωμένη. 
Αυτό συμβαίνει γιατί μιλάει για όλους τους 
ανθρωπογενείς νόμους, τα ηθικά, τα έθιμα, τις απόψεις, 
τις θρησκευτικές και τις πολιτικές, με τα οποία η 
σημερινή κοινωνική τάξη κυβερνήθηκε ανά τους αιώνες, 
και μας λέει ότι την "ημέρα του Κυρίου" αυτά πρέπει να 
«λιώσουν με έντονη θερμότητα». 
  Χωρίς να το συνειδητοποιήσουμε, οι άνθρωποι 
του κόσμου κατά τον προηγούμενο αιώνα, που έχουν 
επίγνωση της σημασίας του τι συμβαίνει, αναφέρονται 
σε αυτά τα γεγονότα ως «φωτιά». Κατά τη διάρκεια του 
Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, ο Πρόεδρος Woodrow 
Wilson δήλωσε: "Ο κόσμος έχει ανάψει φωτιά." Όταν 
ξεκίνησε ο δεύτερος παγκόσμιος αγώνας, ένας άλλος 
πολιτικός αναφέρθηκε σε αυτό ως μια "τεσσάρων 
συναγερμών πυρκαγιά". Αυτός ο συμβολισμός 
χρησιμοποιείται ελεύθερα στις προφητείες που 
προλέγουν το τέλος της σημερινής παγκόσμιας τάξης. 
  Φυσικά, αυτή η συμβολική τήξη των στοιχείων 
καταλήγει σε μεγάλη φυσική καταστροφή. Μεγάλες 
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μερίδες πολλών χωρών μετατράπηκαν σε ερείπια κατά 
τη διάρκεια των πολέμων, των επαναστάσεων και της 
τρομοκρατίας που μαστίζουν τον κόσμο κατά τη 
διάρκεια αυτής της διαδικασίας τήξης. Σημαντικότερος 
όμως από αυτό ήταν η τήξη των κοινωνικών, πολιτικών, 
θρησκευτικών και ηθικών στοιχείων, τα οποία για 
αιώνες θεωρούνταν ως μέτρο σταθερότητας. Οι πόλεις 
και τα χωριά ξαναχτίστηκαν, αλλά οι προσπάθειες 
αποκατάστασης άλλων στοιχείων αυτής της παγκόσμιας 
τάξης απέτυχαν. 
  Η αγωνία, ο φόβος και η γενική αμηχανία 
οφείλονται σε όλα αυτά τα τηκόμενα στοιχεία του 
παρόντος κόσμου. Εκατομμύρια άνθρωποι είναι 
θυμωμένοι και απογοητευμένοι από την αδυναμία των 
ηγετών τους να παράσχουν την ειρήνη και την ασφάλεια 
που θεωρούν δικαιωματικά δικές τους για να τις 
απολαμβάνουν. ΄Τα όποια επίπεδα σταθερότητας 
υπήρξαν στο παρελθόν φαίνεται να θεωρούνται τώρα 
από πολλούς αποκαλούμενους επικεφαλής της 
κοινωνίας ως βασισμένοι σε ξεπερασμένους νόμους, 
έθιμα και απόψεις. Ως αποτέλεσμα, ο γενικός νόμος και 
η τάξη, ο σεβασμός του συνανθρώπου και η ανοχή για 
τις διαφορετικές απόψεις εξαφανίζονται γρήγορα από τη 
γη.  Όλες αυτές οι συνθήκες είναι σίγουρα ενδείξεις ότι 
η τήξη των στοιχείων αυτού του κόσμου προχωράει 
προς το συμπέρασμα για το οποίο ομίλησε ο Πέτρος -- η 
παρέλευσις της παρούσας τάξης. 
  
ΠΟΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Όπως προτείνεται στις προηγούμενες 
παραγράφους, ο σημερινός κόσμος αποτελείται από 
πολλά στοιχεία, τόσο θρησκευτικά όσο και πολιτικά. 
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Δεν είναι όλα κακά στο σύνολό τους, παρά τις σημερινές 
παγκόσμιες συνθήκες. Στο βαθμό που τα ηθικά και 
ηθικά πρότυπα της Βίβλου έχουν υποστηριχθεί μεταξύ 
των ανθρώπων, επωφελήθηκαν από αυτό, όπως και οι 
ηγέτες τους.  Ωστόσο, τέτοια θετικά παραδείγματα, 
γίνονται λιγότερα σε σύγκριση με την αυξημένη 
υποβάθμιση της κοινωνίας που βλέπουμε σήμερα.  Έτσι, 
όταν ο Παύλος μιλάει για τη δικιά μας ως "πονηρό 
κόσμο", σημαίνει ότι στη συνολική εικόνα υπερισχύει το 
κακό. 
  Σε αυτόν τον κόσμο υπάρχουν πολλά 
θρησκευτικά στοιχεία: ο χριστιανισμός. το Ισλάμ; ο 
Ινδουϊσμός; ο αθεϊσμός -- που είναι μόνο μερικές από 
τις πιο αξιοσημείωτες ομάδες. Υπάρχουν επίσης πολλά 
αστικά στοιχεία: εργασιακά, κεφαλαιακά, κοινωνικά, 
ηθικά, πολιτικά, επιχειρηματικα και οικονομικά.Δεν 
απαιτεί ιδιαίτερη διάκριση για να συνειδητοποιήσει 
κανείς ότι υπάρχουν σήμερα βλαβερές τριβές και ακόμη 
και βία μεταξύ αυτών των διαφόρων στοιχείων και ότι 
έχουν χάσει σε μεγάλο βαθμό οποιαδήποτε 
προηγούμενη συνοχή και ανοχή ο ένας στον άλλο η 
οποία, κατά τους προηγούμενους αιώνες, συγκράτησε 
τον κοινωνικό ιστό. 
  Αξιοσημείωτο είναι επίσης η συνεχώς 
αυξανόμενη τάση σε όλο τον κόσμο προς την ηθηκή 
χαλαρότητα στην τήρηση προηγούμενων περιορισμών, 
νόμων και ηθικών πρακτικών γενικότερα.  Το τοπικό, 
εθνικό και διεθνές δίκαιο παραβιάζεται με το μικρότερο 
πρόσχημα. Οι κυβερνήσεις και οι ηγέτες τους ξεχνούν 
τις υποσχέσεις και τις ευθύνες τους. Αυτά τα 
παραδείγματα απιστίας φτάνουν στις κοινότητες, ακόμα 
και στα νοικοκυριά, προκαλώντας τη μάζα να χάνει 
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σταδιακά τον σεβασμό της για τις πιο αξιόλογες αρχές 
που είχαν σεβαστεί κάποτε.  
  Υπάρχουν ευγενείς εξαιρέσεις για αυτήν την 
τάση.  Περιγράφουμε απλώς τις γενικές εξελίξεις και 
αυτές ακολουθούν ουσιαστικά το ίδιο πρότυπο σε όλο 
τον κόσμο. Σε αυτή τη χώρα και σε άλλους, οι αξιότιμοι 
άνδρες και γυναίκες καταβάλλουν έντονες προσπάθειες 
για να συγκρατήσουν την κοινωνική, πολιτική, ηθική 
και οικονομική αποσύνθεση, αλλά συνολικά, τα 
αποτελέσματα είναι πενιχρά. 
  
ΟΙ ΣΑΛΕΥΘΕΝΤΕΣ ΟΥΡΑΝΟΙ  

Μεταξύ των πολλών σημείων που έδωσε ο 
Ιησούς από την εποχή της δεύτερης παρουσίας του και 
τη συντέλεια του κόσμου ήταν ότι «οι δυνάμεις των 
ουρανών θα σαλευτούν.» (Κάτα Λουκάν 21: 24-26) 
Πρόβλεψε ότι ως αποτέλεσμα αυτού, θα γεμίσει ο φόβος 
τις καρδιές του λαού. Πόσο αληθές αποδείχτηκε αυτό.  
Εάν οι άνθρωποι όλων των εθνών επίστευαν σήμερα ότι 
τα θρησκευτικά στοιχεία της κοινωνίας θα μπορούσαν, 
μέσω μιας υγιεινής καθοδήγησης, να βοηθήσουν στην 
επίλυση των σημερινών προβλημάτων του κόσμου, 
πόσο σύντομα θα διαλύονταν οι φόβοι τους.  
  Ωστόσο, γνωρίζουν ότι αυτό δεν είναι δυνατό.  
Μερικά από τα πιο εκτεταμένα θρησκευτικά στοιχεία 
του κόσμου υποστηρίζουν τη βία ως μέρος της πίστης 
τους. Άλλα συνεχώς αυξανόμενα στοιχεία είναι 
αθεϊστικής φύσης, έχοντας ελάχιστο ή καθόλου σεβασμό 
για οποιεσδήποτε θρησκευτικές έννοιες στον κόσμο 
γύρω τους. Ακόμη και ανάμεσα σε μερικές από τις πιο 
παραδοσιακές δυτικές θρησκείες, υπάρχει μια 
αυξανόμενη έλλειψη σεβασμού των αρχών της 
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δικαιοσύνης. Ασφαλώς μπορούμε να δούμε ότι οι 
δυνάμεις και η επιρροή του θρησκευτικού κόσμου, οι 
συμβολικοί ουρανοί, κλονίζονται μέχρι τον πυρήνα 
τους.  
  Ομάδες αποφασισμένων εκκλησιαστικών 
ανδρών και γυναικών συμμετέχουν σε ελπιδοφόρες 
συζητήσεις και ψηφίζουν ψηφίσματα που υποδεικνύουν 
τι πιστεύουν ότι η ηγεσία των αντίστοιχων χωρών τους 
πρέπει να κάνει σε διάφορες καταστάσεις, αλλά τους 
δίνεται ελάχιστη προσοχή.  Ακόμη και μεταξύ εκείνων 
που προφασίζονται θεοσέβια, η μεγάλη πλειοψηφία δεν 
επιθυμεί να εμπλακεί.  Για παράδειγμα, στις Ηνωμένες 
Πολιτείες, πάνω από το 80% των πολιτών ισχυρίζονται 
ότι έχουν κάποιας μορφής θρησκευτική πίστη στη ζωή 
τους, αλλά μόνο το 20% λένε ότι πηγαίνουν εκκλησία, 
κτλ. με οποιοδήποτε βαθμό κανονικότητας. Σε πολλές 
άλλες χώρες η κατάσταση είναι εξίσου αποθαρρυντική 
από την άποψη θρησκευτικής συμμετοχής. 
  Εφιστούμε την προσοχή σε αυτή την εικόνα 
ούτε να επικρίνουμε, ούτε να καταδικάζουμε, τα 
θρησκευτικά στοιχεία του παρόντος κόσμου. Απλώς 
εφιστούμε την προσοχή σε γεγονότα και συνθήκες που 
εκπληρώνουν προφητείες της Αγίας Γραφής σχετικά με 
γεγονότα που πρόκειται να συμβούν στο τέλος του 
τωρινού αιώνα. Ευτυχώς , αυτές οι συνθήκες σύντομα 
θα τελειώσουν, ανοίγοντας το δρόμο για την 
εγκαθίδρυση των θεΐκά υπεσχεμένων νέων ουρανών και 
της νέας γης. 
 
ΟΙ ΝΕΟΙ ΟΘΥΡΑΝΟΙ ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΓΗ 

Παράλληλα με την τήξη των διαφόρων 
στοιχείων του παρόντος κόσμου υπήρξε μια άνευ 
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προηγουμένου αύξηση της γνώσης σε όλους τους τομείς 
της έρευνας. Επίσης, αυτό είχει προφητευθεί στις 
Γραφές. Ο Ντάνιελ, όταν μιλάει για τον «καιρό της 
θλίψεως» και «τον καιρό του τέλους», είπε ότι τότε 
«πολλοί θα τρέξουν προς και από πίσω και θα αυξηθεί η 
γνώση». (Δαν. 12: 1,4). Μόνο ένα από τα πολλά 
παραδείγματα αυτού ήταν στον τομέα της ιατρικής 
επιστήμης. Έχει σημειωθεί φαινομενική πρόοδος, ιδίως 
στον δυτικό κόσμο, στην εξάλειψη των ασθενειών, τη 
θεραπεία νόσων και την προληπτική φροντίδα. Ο μέσος 
προσδόκιμος όρος ζωής σε πολλές χώρες έχει 
τριπλασιαστεί από το τέλος του δέκατου ένατου αιώνα.  
  Αυτό δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος, από μόνος 
του, θα βρει έναν τρόπο για να ζήσει για πάντα.  Η 
δύναμη της ζωής κρατιέται κάτω από τον θεϊκό έλεγχο 
και η ευλογία της αιώνιας ζωής θα φτάσει στον λαό 
μόνο μέσω των νέων ουρανών και της νέας γης που ο 
Θεός έχει υποσχεθεί. Πόσο πολλαπλές θα είναι οι 
υπεσχεμένες ευλογίες του Θεού! Η ειρήνη - η καθολική 
και η αιώνια - θα είναι μία από αυτές.  Μαζί με τους 
πιστούς συνεργάτες του, ο Χριστός Ιησούς θα είναι ο 
δίκαιος ηγεμόνας αυτής της νέας παγκόσμιας τάξης. 
Πέθανε για τους δούλους του, ώστε να τους προσφέρει 
υγεία και ζωή.  (Α' Πετ. 3:18; Ισα.  53: 4-6; Κάτα Ιωάν. 
6:51; Ρωμ. 5: 6-8) Έτσι, ο Χριστός θα κυβερνήσει, όχι 
πάνω σε μια πεθαμένη φυλή, αλλά πάνω σε μια φυλή 
που θα έχει την ευκαιρία να αποκατασταθεί τελείως, 
διανοητικά, ηθικά και σωματικά και να ζει για πάντα. -
Κάτα Λουκάν 19:10; Πράξεις 3:21; Α' Τιμ. 2: 3-6 
  Γιατί κάποιος μπορεί να ρωτήσει εάν αυτό είναι 
η νέα βασιλεία, αυτή λεγομένη νέα παγκόσμια τάξη που 
περιγράφεται στη Βίβλο ως νέοι οι ουρανοί και η νέα γη; 
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Για τον ίδιο λόγο, ο κόσμος πριν από τον Κατακλυσμό 
και αυτόν τον "πονηρό κόσμο" περιγράφεται έτσι 
συμβολικά. Ο νέος κόσμος του Θεού θα έχει επίσης τις 
πνευματικές και υλικές πτυχές του.  Ο Χριστός, μαζί με 
την εκκλησία του, θα είναι οι πνευματικοί κυβερνήτες 
των νέων ουρανών - η πηγή των δίκαιων και ιερών 
στοιχείων σε αυτόν τον νέο κόσμο. Η «εκκλησιαστική» 
τάξη αποτελείται από εκείνους που περιγράφονται από 
τον Παύλο που υποφέρουν μαζί με τον Χριστό να 
μπορέσουν επίσης να βασιλεύσουν μαζί του. -Ρωμ. 8:17; 
Β' Τιμ.  2:12; Αποκαλ. 20: 6 
  Η τάξη του Χριστού, ο Ιησούς και η εκκλησία, 
θα ασκήσουν την κυρίαρχη εξουσία τους μέσω των 
ανθρώπινων εκπροσώπων. Αυτά, πιστεύουμε, θα είναι οι 
αναστημένοι αρχαίοι προφήτες και άλλοι πιστοί από 
εκείνους τους παρελθόντες αιώνες. Κατ'αρχάς, αυτοί θα 
αποτελούν τους δίκαιους εκπροσώπους και τους 
δασκάλους της νέας γης. Σταδιακά όμως, όλοι οι 
πρόθυμοι και υπάκουοι της ανθρωπότητας θα 
συσχετιστούν με αυτούς τους "πρίγκιπες" σε μια 
παγκόσμια τάξη βασισμένη στα στοιχεία της ειρήνης και 
της δικαιοσύνης. Υπό την επίδραση αυτών των 
στοιχείων, λέει ο Θεός "θα μνημoνεύω τo όνoμά σoυ σε 
όλες τις γενεές· γι’ αυτό, θα σε υμνoύν oι λαoί σε αιώνα 
τoύ αιώνα.» -Ψαλ. 45:16 , 17 
  Όπως εξηγεί ο Ψαλμός, αυτοί οι «πρίγκιπες» 
πρέπει να είναι αυτοί που θεωρούνταν προηγουμένως 
«πατέρες» του Ισραήλ.  Όσον αφορά τις θέσεις τους στη 
νέα παγκόσμια τάξη του Θεού, ο Ιησούς είπε ότι ο λαός 
θα έρθει από την ανατολή, τη δύση, το βορρά και το 
νότο και «θα καθίσει» δίπλα στον Αβραάμ, τον Ισαάκ 
και τον Ιακώβ και όλους τους προφήτες. (Κάτα Λουκάν 



 
16 

13: 28,29) Αυτό δείχνει ότι αυτοί οι πιστοί πατέρες θα 
αναγνωριστούν από όλη την ανθρωπότητα ως τους 
δασκάλους τους κάτω από τον Χριστό. 
  Οι πνευματικές και γήινοι φάσεις της βασιλείας 
του Θεού, οι νέοι ουρανοί και η νέα γη, περιγράφονται 
επίσης συμβολικά ως "Σιών" και "Ιερουσαλήμ". Ο 
προφήτης Ησαΐας χρησιμοποιεί αυτόν τον συμβολισμό, 
λέγοντας: «και πoλλoί λαoί, θα πάνε, και θα πoυν: 
Eλάτε, και ας ανέβoυμε στo βoυνό τoύ Kυρίoυ, στoν 
oίκo τoύ Θεoύ τoύ Iακώβ· και θα μας διδάξει τoύς 
δρόμoυς τoυ, και θα περπατήσoυμε στα μoνoπάτια τoυ. 
Eπειδή, από τη Σιών θα βγει νόμoς, και λόγoς Kυρίoυ 
από την Iερoυσαλήμ.». - Ισα. 2: 3 
  Θα είναι επειδή οι δίκαιοι νόμοι του Θεού θα 
γίνουν γνωστοί στον λαό και θα επιβληθούν, έτσι ώστε η 
δικαιοσύνη θα υπερισχύσει και κυριαρχήσει στους 
υποσχεμένους νέους ουρανούς και στη νέα γη.  Σε κάθε 
γωνιά της γης, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να 
«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.» -εδάφ. 4 
  Μεμονωμένα, θα σημαίνει ότι κάθε άνθρωπος 
θα καθίσει «κάτω από την άμπελό του, και κάτω από τη 
συκιά του· και δεν θα υπάρχει κάποιος που να 
εκφοβίζει· για τον λόγο ότι, το στόμα τού Kυρίου των 
δυνάμεων μίλησε.» (Μιχ. 4: 4) Το να κατοικεί κάποιος 
κάτω από το δικό του αμπέλι και συκιές υποδηλώνει 
ειρήνη, οικονομική ασφάλεια και ευημερία. Τώρα ο 
κόσμος είναι γεμάτος από φόβο για το μέλλον.  Τότε 
εντούτοις, κανένας δεν θα φοβηθεί, γιατί όλοι θα 
συνειδητοποιήσουν ότι έχει δημιουργηθεί μια νέα 
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παγκόσμια τάξη στην οποία αποτελεί το κέντρο ο θεϊκός 
Χριστός --ο δίκαιος ηγεμόνας, «ο αιώνιος Πατέρας» και 
«ο Πρίγκηπας της ειρήνης.» -Ισα. 9: 6,7 
  Η αναφορά του αποστόλου Πέτρου στο αρχικό 
μας κείμενο στην υπόσχεση του Θεού για έναν νέο 
ουρανό και μια καινούρια γη δόθηκε για πρώτη φορά 
από τον Ησαΐα.  Αυτός προφήτησε: «17Eπειδή, δέστε, 
κτίζω καινoύργιoυς oυρανoύς, και καινoύργια γη· και 
δεν θα υπάρχει μνήμη των πρoηγoύμενων oύτε θάρθoυν 
στoν νoυ. 18Aλλά, να ευφραίνεστε και να χαίρεστε 
πάντoτε σ’ εκείνo πoυ κτίζω· επειδή, δέστε, κτίζω την 
Iερoυσαλήμ αγαλλίαμα, και τoν λαό της ευφρoσύνη. 
19Kαι θα αγάλλoμαι στην Iερoυσαλήμ, και θα 
ευφραίνoμαι στoν λαό μoυ· και δεν θα ακoυστεί μέσα σ’ 
αυτή πλέoν φωνή κλαυθμoύ, και φωνή κραυγής. 20Δεν 
θα υπάρχει εκεί πλέoν oλιγoήμερo βρέφoς, και γέρoντας 
πoυ δεν συμπλήρωσε τις ημέρες τoυ· επειδή, τo παιδί θα 
πεθαίνει 100 χρόνων· ενώ o αμαρτωλός 100 χρόνων θα 
είναι επικατάρατoς. 21Kαι θα oικoδoμήσoυν σπίτια, και 
θα κατoικήσoυν· και θα φυτέψoυν αμπελώνες, και θα 
φάνε τoν καρπό τoυς. 22Δεν θα κτίσoυν αυτoί, και 
άλλoς να κατοικήσει· δεν θα φυτέψoυν αυτoί, και άλλoς 
να φάει· επειδή, oι ημέρες τoύ λαoύ μoυ είναι όπως oι 
ημέρες τoύ δέντρoυ, και στους εκλεκτoύς μoυ, τo έργo 
των χεριών τoυς θα μένει μέχρι παλαίωσης.» -Ισα. 65: 
17-22 
  Στο νησί της Πάτμου, ο Απόστολος Ιωάννης, 
στο όραμα, είδε την εκπλήρωση αυτής της υπόσχεσης. 
Ενώ η προφητεία που δόθηκε μέσω του Ησαΐα δηλώνει 
ότι στους νέους ουρανούς και τη νέα γη δεν θα υπάρχει 
πια «ένα βρέφος που ζει λίγες μέρες», του δόθηκε του 
Ιωάννου μια πιο ολοκληρωμένη άποψη γι'αυτό με τη 
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διαβεβαίωση ότι «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.» -Αποκάλ. 21: 1-4 
  Ας συνεχίσουμε να αναζητούμε τους 
υποσχεμένους νέους ουρανούς και τη νέα γη. Είναι αυτή 
η νέα βασιλεία και η κυβέρνησή της που μόνο της θα 
λύσει τα σημερινά προβλήματα αμηχανίας μιας 
κατηραμένης από την αμαρτία πεθαμένης ανθρώπινης 
φυλής. Με αυτήν την ελπίδα που έχουμε μπροστά μας, 
θα κατανοήσουμε την έννοια των γεγονότων που 
προκαλούν την τήξη των στοιχείων της σημερινής 
παγκόσμιας τάξης και δεν θα ανησυχήσουμε για το 
αποτέλεσμα.  Όπως, πράγματι, ο Ιησούς μας νουθέτησε, 
θα σηκώσουμε το κεφάλι μας, γνωρίζοντας ότι η 
«απελευθέρωσή μας πλησιάζει» - Κάτα Λουκάν 21:28 
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Διεθνείς Βιβλικές Σπουδές  
Μάθημα Πρώτο   
 

Επτά διάκονοι επιλεγμένοι 
 

Εδάφια κλειδιά: «Σκεφθείτε, λοιπόν, αδελφοί, διαλέξτε 
από σας επτά άνδρες, που να έχουν καλή μαρτυρία, 
πλήρεις Πνεύματος Aγίου και σοφίας, τους οποίους ας 
τοποθετήσουμε γι’ αυτή την ανάγκη.» - Πράξεις 6: 3 
  
Επιλεγμένα εδάφια: Πράξεις  6:1-8 

            Επι των ημερών της πρώτης Εκκλησίας, γενικά 
οι χήρες δεν είχαν εισόδημα και εξαρτώνταν συχνά από 
τις ελεημοσύνες για τις υλικές τους ανάγκες.  Από την 
άποψη αυτή, «έγινε γογγυσμός των Eλληνιστών ενάντια 
στους Eβραίους, ότι οι χήρες τους παραβλέπονταν στην 
καθημερινή διακονία.».(Πράξεις 6: 1) Οι Έλληνες ήταν 
χριστιανοί που μιλούσαν ελληνικά και δεν ήταν Εβραίοι 
εκ γεννετής. Δεν πιστεύουμε ότι η κατάσταση που 
περιγράφεται στο προηγούμενο εδάφιο προκλήθηκε από 
τυχόν εσκεμμένη μεροληψία ή παραμέληση των 
χριστιανικών χήρων. Αντίθετα, οι διαφορές στη γλώσσα 
και τον πολιτισμό μεταξύ των Ελλήνων και των 
Εβραίων μπορεί να έχουν δημιουργήσει σύγχυση και 
παρεξήγηση μεταξύ των αδελφών.  
  Όταν το ζήτημα τέθηκε σε γνώση τους, 
απευθύνθηκαν αμέσως σε αυτό οι Απόστολοι 
«προσκαλώντας το πλήθος των μαθητών, είπαν: Δεν 
είναι πρέπον να αφήσουμε εμείς τον λόγο τού Θεού, και 
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να υπηρετούμε σε τραπέζια. Σκεφθείτε, λοιπόν, αδελφοί, 
διαλέξτε από σας επτά άνδρες, που να έχουν καλή 
μαρτυρία, πλήρεις Πνεύματος Aγίου και σοφίας, τους 
οποίους ας τοποθετήσουμε γι’ αυτή την ανάγκη.» -
Πράξεις 2,3 
  Αυτή η πρόταση των Αποστόλων «άρεσε 
μπροστά σε ολόκληρο το πλήθος· και διάλεξαν τον 
Στέφανο, έναν άνδρα πλήρη πίστης και Πνεύματος 
Aγίου, και τον Φίλιππο, και τον Πρόχορο, και τον 
Nικάνορα, και τον Tίμωνα, και τον Παρμενά, και τον 
Nικόλαο, έναν προσήλυτο από την Aντιόχεια·» (εδάφ. 
5) Είναι ενδιαφέρον να σημειώσουμε ότι οι επτά που 
επιλέχθηκαν από το πλήθος είχαν όλοι ελληνικά 
ονόματα. Εδώ βλέπουμε τη σοφία της συνάθροισης των 
αδελφών της πρώτης Εκκλησίας, επιλέγοντας 
εσκεμμένα επτά άνδρες που ήταν Έλληνες, οι οποίοι θα 
μπορούσαν να εντοπίσουν και να αντιμετωπίσουν 
καλύτερα τις συγκεκριμένες ανάγκες των Ελληνίδων 
χριστιανών χήρων. 
  Ένα άλλο μάθημα που μπορούμε να μάθουμε 
από αυτό το λογαριασμό είναι ότι κάθε χωριστή 
εκκλησία είναι να θεωρήσει τον Κύριο ως την κεφαλήν 
της. ( Εφ.5:24. Κολ. 1:18) Επομένως, κάθε εκκλησίασμα 
του λαού του Κυρίου πρέπει να επιδιώκει να 
αναγνωρίσει τη βούληση της Κεφαλής σε σχέση με όλες 
τις υποθέσεις του. Είναι λοιπόν πολύ σωστό ότι οι 
γενικές υποθέσεις μιας εκκλησίας θα πρέπει να 
αποφασίζονται από την εκκλησία και όχι από κανένα 
άτομο ούτε από τους πρεσβύτερους της εκκλησίας. -
Ματθ. 18:17. Α᾽ Τιμ.3:15 
  Η λέξη «διάκονος» προέρχεται από την 
ελληνική λέξη «διάκονος» που σημαίνει «υπηρέτης». Ο 



 
21 

Απόστολος Παύλος περιγράφει τα προσόντα που πρέπει 
να καθοδηγούν την εκκλησία όταν επιλέγουν τους 
αδελφούς ως διακόνους. Αυτά περιλαμβάνουν: καλό 
χριστιανικό χαρακτήρα, πιστότητα στην Αλήθεια και 
ζήλο για υπηρεσία για τον Κύριο και το ποίμνιό του. Ο 
Παύλος καταλήγει λέγοντας: «Eπειδή, αυτοί που 
διακόνησαν καλά, αποκτούν για τον εαυτό τους καλόν 
βαθμό, και μεγάλη παρρησία στην πίστη, την πίστη στον 
Iησού Xριστό.» - Α’ Τιμ. 3: 8-13 
  Ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποίησε επίσης 
την ίδια ελληνική λέξη με ευρύτερη έννοια, όταν 
αναφερόταν στον εαυτό του και στον Τιμόθεο ως 
«διακόνους του Θεού». (Β᾽ Προς Κορ. 6: 4) Επομένως, 
βλέπουμε ότι όλοι οι αληθινοί πρεσβύτεροι στην 
Εκκλησία είναι επίσης διάκονοι ή υπηρέτες.  Ο Ιησούς 
χρησιμοποίησε αυτή τη λέξη σε μια ακόμα ευρύτερη 
έννοια, όταν είπε στους μαθητές του: «Αυτός που είναι ο 
μεγαλύτερος μεταξύ σας θα είναι υπηρέτης σας 
[διάκονος δηλ.]» (Ματθ. 23:11)  Εδώ βλέπουμε ότι το 
προνόμιο της υπηρεσίας των αδελφών δεν περιορίζεται 
μόνο σε εκείνους που υπηρετούν ως διάκονοι, ούτε σε 
αυτούς που εκλέγονται ως πρεσβύτεροι. Αντίθετα, 
πάντες οι αφιερωμένοι ακόλουθοι του Κυρίου θα πρέπει 
να είναι υπηρέτες, και με «αγάπη να εξυπηρετούν ο ένας 
τον άλλον.» - Προς Γαλ. 5:13 
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Μάθημα Δύο   

Ο Φίλιππος και ο 
Αιθίοπας Ευνούχος 

 
Εδάφιο κλειδί:  «Kαι ο Φίλιππος, ανοίγοντας το στόμα 
του, και αρχίζοντας από τούτη τη γραφή 
ευαγγελίστηκε σ’ αυτόν τον Iησού.»   - Πράξεις 8:35 
 
Επιλεγμένα εδάφια: Πράξεις 8:26-39 
 
      ΈΝΑΣ ΔΙΑΚΟΝΟΣ ονόματι Φίλιππος είχε 
κηρύξει το ευαγγέλιο στη Σαμάρεια, όταν ένας άγγελος 
του Κυρίου του έδωσε εντολή να ταξιδέψει νότια και να 
βγεί στο δρόμο «από την Ιερουσαλήμ μέχρι τη Γάζα». 
(Πράξεις 8: 5,26) Ο Φίλιππος «αφού σηκώθηκε, πήγε. 
Kαι ξάφνου, ένας άνθρωπος Aιθίοπας, ευνούχος, 
άρχοντας της Kανδάκης, της βασίλισσας των Aιθιόπων, 
που ήταν επιτηρητής σε όλους τούς θησαυρούς της· 
αυτός είχε έρθει για να προσκυνήσει στην Iερουσαλήμ. 
28Kαι επέστρεφε, και καθισμένος επάνω στην άμαξά 
του, διάβαζε τον προφήτη Hσαΐα.» - εδάφ. 27,28 
  Η επιθυμία του ευνούχου να λατρέψει τον Θεό 
υποδείχτηκε όχι μόνο επειδή ταξίδεψε μόνoς του τη 
μεγάλη απόσταση από την Αιθιοπία στην Ιερουσαλήμ, 
αλλά κυρίως με την αναζήτηση και ανάγνωση των 
Γραφών.  Το έθιμο εκείνη την εποχή ήταν να διαβάζει 
κανείς δυνατά. Προφανώς, καθώς περπατούσε ο 
Φίλιππος, άκουσε τον ευνούχο που διάβαζε από το 
βιβλίο του Ησαΐα, καθώς περνούσε το άρμα. 
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  Μέσα από το Άγιο Πνεύμα, ο Κύριος στρέφει 
τον Φίλιππο: «Πλησίασε, και προσκολλήσου σ’ αυτή 
την άμαξα. Kαι ο Φίλιππος έτρεξε κοντά, και τον 
άκουσε να διαβάζει τον προφήτη Hσαΐα.» (εδάφ. 29,30)  
Το χωρίον που διάβαζε ο ευνούχος ήταν τούτο: 
«Φέρθηκε σαν πρόβατο σε σφαγή, και σαν αρνί άφωνο 
μπροστά σ’ αυτόν που το κουρεύει, έτσι δεν ανοίγει το 
στόμα του. 33Mέσα στην ταπείνωσή του η κρίση του 
αφαιρέθηκε· και τη γενεά του ποιος θα τη διηγηθεί; 
Eπειδή, η ζωή του σηκώνεται από τη γη».  (εδάφ. 32,33; 
Ισα. 53: 7-9) 
  Ο Φίλιππος ρώτησε με ευγένεια τον ευνούχο: 
"Καταλαβαίνετε τι διαβάζετε;" (Πράξεις 8:30) Ο 
ευνούχος απάντησε ταπεινά: «Kαι πώς θα μπορούσα, αν 
κάποιος δεν με οδηγήσει; Kαι παρακάλεσε τον Φίλιππο 
να ανέβει και να καθήσει μαζί του....Kαι ο ευνούχος, 
αποκρινόμενος στον Φίλιππο, είπε: Σε παρακαλώ, για 
ποιον το λέει αυτό ο προφήτης; Για τον εαυτό του ή για 
κάποιον άλλον;» -εδαφ. 31, 34 
  Το εδάφιο-κλειδί μας λέει ότι ο Φίλιππος έδειξε 
στον ευνούχο ότι ο προφήτης Ησαΐας μιλούσε για τον 
Ιησού. Εδώ είναι ένα παράδειγμα της συνήθους μεθόδου 
του Θεού για τη διδασκαλία ενός αναζητητή της 
αλήθειας. Χρησιμοποιεί τον εμπνευσμένο Λόγο του σαν 
κείμενο, και στέλνει τον εκπρόσωπό του να το 
αναπτύξει.Στην περίπτωση αυτή, η πρόνοια του Θεού 
εκδηλώθηκε στις γραφές που διάβαζε ο ευνούχος. Αυτό 
άνοιξε την ευκαιρία για τον Φίλιππο για να τον διδάξει, 
ξεκινώντας με την ίδια τη θεμελιώδη αρχή του δόγματος 
του Χριστού-- ότι ο Ιησούς πέθανε ως «αντίλυτρον για 
όλους.» - Ι Τιμ.2: 5,6 
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  Η διδασκαλία του Φιλίππου για τον ευνούχο 
πρέπει να ήταν πολύ ολοκληρωμένη. Πιστεύουμε ότι 
εξήγησε επίσης τo ιδιαίτερο προνόμιο για όσους 
αφοσιώνονται πλήρως τώρα, κατά τη διάρκεια της 
σημερινής εποχής του Ευαγγελίου, για να κάνουν το 
θέλημα του Θεού και να γίνουν, αν είναι πιστοί μέχρι το 
θάνατο, κληρονόμοι με τον Χριστό. (Ρωμ. 6: 3-14. 8: 
16,17) Αφού έμαθε για την ουράνια κλήση και έκανε μια 
πλήρη αφιέρωση στον Θεό, ο ευνούχος ήταν 
ανυπόμονος να δώσει μαρτυρία για αυτό με βάπτισμα με 
νερό ή με πλήρη βύθιση. (Πράξεις 8: 36,37) Όπως 
υπενθυμίζουμε, το βάπτισμα με νερό "στο όνομα του 
Ιησού Χριστού για την άφεση των αμαρτιών" είχε 
εγκριθεί από τον Θεό αρχίζοντας την ημέρα της 
Πεντηκοστής. -Πράξεις 2:38  
  Αφού ο Φίλιππος τον βάπτισε, ο ευνούχος 
"πορευόταν τον δρόμο του χαίροντας."  (Πράξεις 8:39) 
Ο Φίλιππος αναμφισβήτητα χάρηκε επίσης που τον 
χρησιμοποίησε ο Θεός ως επιλεγμένο σκεύος για να 
φέρει το όνομά του σε ένα από τα αγαπημένα του 
παιδιά.  Μπορούμε επίσης να έχουμε ευκαιρίες για χαρά 
στο Θεό και στην πρόνοαι του που εκδηλώνονται προς 
εμάς, δίνοντας μαρτυρία στο μήνυμα του Ευαγγελίου. 
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 Μάθημα Τρία     

Ο Ανάνιας βρίσκει τον 
Σαούλ του Ταρσού 

 
Εδάφιο κλειδί: «Kαι ο Aνανίας πήγε και μπήκε μέσα 
στο σπίτι· και αφού έβαλε επάνω του τα χέρια, είπε: 
Σαούλ, αδελφέ, ο Kύριος, ο Iησούς που φάνηκε σε σένα 
στον δρόμο, στον οποίο ερχόσουν, με απέστειλε για να 
ξαναδείς, και να γίνεις πλήρης Πνεύματος Aγίου.» - 
Πράξεις 9:17 
 
Επιλεγμένα εδάφια: Πράξεις 9:10-20 
 
          Ο ΖΗΛΟΣ ΤΟΥ ΣΑΟΥΛ του Ταρσού, ο 
εσφαλμένος, όχι σύμφωνα με τη γνώση, τον οδήγησε να 
διώξει ενεργά τους ακολούθους του Ιησού.  Καθώς ο 
Σαούλ ταξίδευε στη Δαμασκό για να φυλακίσει άνδρες ή 
γυναίκες που έβρισκε ότι ενστερνίστηκαν την οδό του 
Χριστού, «ξαφνικά εκεί έλαμψε γύρω του ένα φως από 
τον ουρανό».  Μία φωνή είπε τότε: "Σαούλ, Σαούλ, τι με 
διώκεις;" (Πράξεις 9: 2-4) Όταν ο Σαούλ ρώτησε ως 
προς το ποιος μιλούσε με τον ίδιο, η απάντηση ήταν: 
«Εγώ είμαι ο Ιησούς τον οποίον συ διώκεις.» (εδάφ. 5,6) 
Ο Σαούλ δεν εδίωκε άμεσα τον δοξασμένο Κύριο, αλλά 
εδίωκε "το σώμα του Χριστού", τους ακολούθους του. - 
Α' Προς Κορ.12: 12,27 
  Αφού ο Σαούλ σηκώθηκε από το έδαφος, 
συνειδητοποίησε ότι ήταν τυφλός πλέον. Αυτοί που 
ταξίδευαν με τον Σαούλ τον οδήγησαν με το χέρι στη 
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Δαμασκό. (Πράξεις 9: 8) Τι τεράστια θλίψη και ενοχή 
θα έπρεπε να είχε ο Σαούλ, αφού συνειδητοποίησε ότι οι 
ίδιοι που επιδίωκε και εδίωκε ήταν στην 
πραγματικότητα οι πραγματικοί λάτρεις του Θεού. Μια 
απόδειξη είναι ότι για τρεις μέρες ο Saul «δεν έτρωγε 
ούτε έπινε» (εδάφ 9). Ο μέσος άνθρωπος μπορεί να 
ζήσει μέχρι και αρκετές εβδομάδες χωρίς να τρώει 
φαγητό.  Ωστόσο, λίγοι άνθρωποι μπορούν να 
επιβιώσουν ή να αποφύγουν σοβαρές συνέπειες για την 
υγεία, χωρίς να πίνουν περισσότερο από τρεις ή 
τέσσερις ημέρες. Ωστόσο, ο Θεός δεν επέτρεψε στον 
Σαούλ να πεθάνει ή να υποφέρει από κακή υγεία από 
την αποφυγή του φαγητού και υγρών.  Αντ 'αυτού, ο 
Θεός έστειλε τον Ανάνια, έναν από τους ταπεινούς και 
υπάκουους υπηρέτες του που ζούσε στη Δαμασκό, για 
να παρέμβει. -εδάφ. 10 
  Ο Κύριος είπε στον Ανανία: «Πηγαίνετε στον 
δρόμο που ονομάζεται Ευθεία και αναρωτηθείτε στο 
σπίτι του Ιούδα για έναν που ονομάζεται Σαούλ, του 
Ταρσού». Ο Σαούλ προσευχόταν κατά τη διάρκεια 
αυτής της περιόδου και με κάποιον τρόπο ο Θεός του 
έδειξε ότι ένας άνθρωπος ονόματι Ανάνιας θα έλθει και 
θα χρησιμοποιηθεί για να αποκαταστήσει την όρασή 
του. (εδάφ.  11,12) Με ανησυχία, ο Ανανίας απάντησε: 
«13Kαι ο Aνανίας αποκρίθηκε: Kύριε, από πολλούς 
άκουσα γι’ αυτόν τον άνδρα, όσα κακά έκανε στους 
αγίους σου στην Iερουσαλήμ· 14και εδώ έχει εξουσία 
από τους αρχιερείς να δέσει όλους όσους επικαλούνται 
το όνομά σου.» -εδάφ. 13,14 
  Ο Κύριος διαβεβαίωσε τον Ανάνια, λέγοντας: 
«Πήγαινε, δεδομένου ότι αυτός είναι ένα εκλεκτό 
σκεύος σε μένα, για να βαστάξει το όνομά μου μπροστά 
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σε έθνη και βασιλιάδες, και τους γιους Iσραήλ· 
16επειδή, εγώ θα του δείξω όσα πρέπει να πάθει για 
χάρη τού ονόματός μου.» (εδάφ. 15,16) Το εδάφιο 
κλειδί μας δείχνει ότι ο Ανάνιας ενθαρρύνθηκε και πήγε 
στον Σαούλ όπως διέταξε ο Κύριος.  Είπε στον Σαούλ 
ότι απεστάλη από τον Ιησού και ήταν το σκεύος που θα 
χρησιμοποιήσει ο Θεός για να αποκαταστήσει την 
όρασή του. Ο Ανανίας είπε επίσης στον Σαούλ ότι θα 
γεμίσει με το Άγιο Πνεύμα του Θεού. «Kαι αμέσως 
έπεσαν από τα μάτια του κάτι σαν λέπια, και ξαναείδε 
αμέσως· και καθώς σηκώθηκε, βαπτίστηκε. Kαι αφού 
έλαβε τροφή, δυνάμωσε.» -18,19 
  Αναλογιζόμενος τον προηγουμένως 
κακοδιατηρημένο του ζήλο, ο Παύλος έγραψε αργότερα: 
«Εγώ είμαι ο ελάχιστος των αποστόλων . . . διότι εδίωξα 
την εκκλησία του Θεού. Αλλά με τη χάρη του Θεού 
είμαι αυτό που είμαι ». (Α᾽Προς Κορ. 15: 9,10 ) Ομοίως, 
ο Θεός «ο οποίος μάς έσωσε, και μας κάλεσε με άγια 
κλήση, όχι σύμφωνα με τα έργα μας, αλλά σύμφωνα με 
τη δική του πρόθεση και χάρη, που δόθηκε σε μας εν 
Xριστώ Iησού προαιώνια.» (Β Τιμ. 1: 9) «Ο άνθρωπος 
κοιτάζει την εξωτερική εμφάνιση, αλλά ο Κύριος 
κοιτάζει την καρδιά». -Σαμ. 16: 7 
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Μάθημα Τέσσερα     

Εστἀλη ο Πέτρος στον 
Κορνήλιο 

 

 

Εδάφιο κλειδί: «Kαι τους είπε: Eσείς ξέρετε ότι είναι 
ασυγχώρητο σε έναν άνθρωπο Iουδαίο να 
συναναστρέφεται ή να πλησιάζει σ’ έναν αλλόφυλο· ο 
Θεός, όμως, έδειξε σε μένα να μη λέω κανέναν 
άνθρωπο βέβηλον ή ακάθαρτον.» - Πράξεις 10:28 
 
Επιλεγμένο εδάφιο:  Πράξεις 10:19-33  

 
      Ενώ η χάρις του Θεού προς το Ισραήλ ως έθνος 
έληξε κατά τον καιρό του θανάτου του Ιησού, μερικοί 
Ισραηλίτες είχαν ακόμη την ευκαιρία μετά από αυτόν 
τον καιρό να μετανοήσουν, να απομακρυνθούν από την 
αμαρτία, να βαφτιστούν στον Χριστό και να λάβουν το 
Άγιο Πνεύμα.  (Πράξεις 2:38 - 3:19) Όμως, όταν ήρθε η 
ώρα του Θεού, άνοιξε μια ευκαιρία για τους Εθνικούς να 
ακολουθήσουν τον Χριστό. Το μάθημά μας είναι η 
εξιστόρησις του Κορνήλιου, ένας αφοσιωμένος 
άνθρωπος που προσευχόταν συχνά, αλλά που δεν ήταν 
Εβραίος. Ένας άγγελος του Κυρίου ήρθε στον Κορνήλιο 
και του είπε: «Oι προσευχές σου και οι ελεημοσύνες σου 
ανέβηκαν σε υπόμνηση μπροστά στον Θεό. Kαι τώρα, 
στείλε ανθρώπους στην Iόππη, και προσκάλεσε τον 
Σίμωνα . . . αυτός θα σου μιλήσει τι πρέπει να κάνεις.» - 
Πράξεις 10: 2-6 
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  Ο Κορνήλιος ήταν στρατιωτικός αξιωματούχος 
της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και καπετάνιος 100 
ανδρών, "εκατόνταρχος, από το τάγμα που λεγόταν 
Iταλικό."   (Πραξ. 10: 1) Εκφράζει τη χαρά του όταν 
άκουσε το μήνυμα από τον άγγελο και έδειξε την πίστη 
του λέγοντας αμέσως στους οικιακούς του υπηρέτες και 
στρατιώτες τι συνένη και τους έστειλε στην Ιωπά για να 
βρούν τον Πέτρο.  - εδάφ. 7,8 
  Καθώς οι υπηρέτες του Κορνήλιου προσέγγισαν 
την Ιωπά, ο Πέτρος ήταν στη στέγη προσευχόμενος στον 
Θεό.  Ξαφνικά, έλαβε ένα όραμα από τον Κύριο. «και 
βλέπει ανοιγμένον τον ουρανό, και κάποιο σκεύος να 
κατεβαίνει σαν ένα μεγάλο σεντόνι, που ήταν δεμένο 
από τις τέσσερις άκρες, και το κατέβαζαν επάνω στη γη· 
μέσα σ’ αυτό υπήρχαν όλα τα τετράποδα της γης, και τα 
θηρία, και τα ερπετά, και τα πουλιά τού ουρανού. Kαι 
έγινε μία φωνή προς αυτόν: Πέτρο, καθώς θα σηκωθείς, 
σφάξε και φάε.» - εδάφ. 9-13 
  Όμως, ο Πέτρος απάντησε: «Kαι ο Πέτρος είπε: 
Mη γένοιτο, Kύριε· επειδή, ποτέ δεν έφαγα κανένα 
βέβηλο ή ακάθαρτο. Kαι ξανά, για δεύτερη φορά, έγινε 
σ' αυτόν μια φωνή: Όσα ο Θεός καθάρισε, εσύ να μη τα 
λες βέβηλα.» Αυτό το όραμα επαναλήφθηκε δύο ακόμη 
φορές και «ενώ ο Πέτρος συλλογιζόταν για το όραμα, το 
Πνεύμα είπε σ’ αυτόν: Δες, σε ζητούν τρεις άνθρωποι· 
καθώς, λοιπόν, θα σηκωθείς, κατέβα, και πήγαινε μαζί 
τους, χωρίς να διστάζεις καθόλου, επειδή εγώ τούς 
έστειλα.»  (εδάφ.  14-20) Το εδάφιο-κλειδί μας 
επισημαίνει ότι ο Πέτρος συνειδητοποίησε ότι δεν ήταν 
η δουλειά του να αποκαλέσει κάποιο πρόσωπο "κοινό ή 
ακάθαρτο".    
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  Ο Πέτρος κατέβηκε από τη στέγη και είπε στους 
άνδρες που είχε στείλει ο Κορνήλιος: «Ποια είναι η 
αιτία για την οποία ήλθατε;»  Kαι εκείνοι είπαν: «O 
εκατόνταρχος Kορνήλιος, άνδρας δίκαιος και 
φοβούμενος τον Θεό, και έχοντας μαρτυρία από 
ολόκληρο το έθνος των Iουδαίων, διατάχθηκε από τον 
Θεό διαμέσου ενός αγίου αγγέλου να σε προσκαλέσει 
στο σπίτι του, και να ακούσει λόγια από σένα.» Ο 
Πέτρος ταξίδεψε στη συνέχεια στο σπίτι του Κορνήλιου.  
Όταν έφτασε, όχι μόνο περίμενε ο Κορνήλιος, αλλά είχε 
επίσης «καλέσει τους συγγενείς και τους κοντινούς του 
φίλους». Kαι καθώς ο Πέτρος μπήκε μέσα στο σπίτι 
«ερχόμενος ο Kορνήλιος σε συνάντησή του, έπεσε στα 
πόδια του, και προσκύνησε. O Πέτρος, όμως, τον 
σήκωσε, λέγοντας: Σήκω επάνω· και εγώ ο ίδιος 
άνθρωπος είμαι.»-εδάφ. 21-26 
  Ο απόστολος Πέτρος δεν θέλησε να τον 
λατρέψει κανείς.  Εδώ, και σε άλλα μέρη της Βίβλου, 
μας λένε να μην λατρεύουμε τους Αποστόλους, ούτε καν 
αγγέλους. (Πράξεις 14: 11-15 · Αποκάλυψη 19:10 · 22: 
8-9) Ο Ιησούς εδίδαξε στους ακολούθους του να μην 
αποκαλέσουν κανέναν στη γη «Ραβί» ή «Πατέρα», διότι, 
είπε, «ένας είναι ο Δάσκαλός σας, ο Χριστός. Και εσείς 
είστε όλοι αδελφοί.»   (Ματθ. 23: 8-10) Ας έχουμε μια 
παρόμοια ταπεινή εκτίμηση για αυτούς που 
χρησιμοποιεί ο Κύριος για να διαδίδουν το μήνυμα του 
Ευαγγελίου. 
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Υποσχέσεις 
 
Ἰδὼν δὲ τοὺς ὄχλους ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος· καὶ 
καθίσαντος αὐτοῦ προσῆλθαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ 
αὐτοῦ·  
 

καὶ ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ ἐδίδασκεν αὐτοὺς 
λέγων· 
 

Μακάριοι οἱ πτωχοὶ τῷ πνεύματι, ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ 
βασιλεία τῶν οὐρανῶν. 
 

μακάριοι οἱ πενθοῦντες, ὅτι αὐτοὶ 
παρακληθήσονται. 
 

μακάριοι οἱ πραεῖς, ὅτι αὐτοὶ κληρονομήσουσι τὴν 
γῆν. 
 
μακάριοι οἱ πεινῶντες καὶ διψῶντες τὴν 
δικαιοσύνην, ὅτι αὐτοὶ χορτασθήσονται. 
 

μακάριοι οἱ ἐλεήμονες, ὅτι αὐτοὶ ἐλεηθήσονται. 
 

μακάριοι οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ, ὅτι αὐτοὶ τὸν θεὸν 
ὄψονται. 
 

μακάριοι οἱ εἰρηνοποιοί, ὅτι αὐτοὶ υἱοὶ θεοῦ 
κληθήσονται. 
 

μακάριοι οἱ δεδιωγμένοι ἕνεκεν δικαιοσύνης, ὅτι 
αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. 
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