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ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Η Ελπίδα της Παγκόσμιας
Ειρήνης
«Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη, εν
ανθρώποις ευδοκία.» (Λουκά 2:14)

Τέτοιο

ήταν το τραγούδι των αγγέλων,
όπως ακούστητκε από τους ποιμένες της Βηθλεέμ
το βράδυ της γέννησης του Ιησού. Ποτέ δεν υπήρξε
μεγαλύτερο τραγούδι που έχει τραγουδηθεί ποτέ
μέσα στην ακρόαση των ανθρωπίνων αυτιών.
Όπως και η μουσική, τα λόγια του έχουν
μεταφερθεί με τον αέρα προς τα κάτω για την
άνεση
της
ανθρωπότητας
αφού
έζησε
περισσότερους από είκοσι αιώνες θλίψεων.
Παρ᾽όλα αυτά, ακόμη φέρνει μαζι του τον
υψηλότερον θρίαμβο παρά τους πολέμους, τις
απειλές πολέμων, τις ανατροπές των δυναστειών,
βασλείων, και εθνών, καθώς και τα πολλά άλλα
σοβαρά κοινωνικά, πολιτικά, και οικονομικά
προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα
αυτή τη στιγμή.
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Υπάρχει κάποια παρηγοριά και λογική στο
μήνυμα των αγγέλων, όπως θα ἐπρεπε να
απευθύνεται σε κάθε υγιώς σκεπτόμενο μυαλό.
Προκαλεί φυσικά το ερώτημα, «Γιατί να μην
έχουμε ειρήνη στη γη;» Σίγουρα ο άνθρωπος θα
πρέπει να προτιμά την ειρήνη και τη ζωή αντί για
τον πόνο και τον θάνατο. Υπάρχει ειρήνη στον
ουρανό, όπου οι άγιοι άγγελοι κατοικούν. ´Οσον
αφορά στο θρόνο του Παντοκράτορα, υπάρχει εκεί
αέναη ηρεμία. Γιατί να μην έχουμε μια τέτοια
παρόμοια κατάσταση σε τούτη εδώ τη γη; Είναι
επειδή ο Θεός δεν θέλει την ειρήνη σε αυτόν τον
πλανήτη, και επειδή ευαρεστεί στο να βλέπει
συγκρούσεις και αιματοχυσίες μεταξύ των
διαφόρων ομάδων της ανθρώπινης φυλής; Σίγουρα
αυτό δεν είναι έτσι, δεδομένου μάλιστα ότι η Αγία
Γραφή μας διαβεβαιώνει ότι ο Θεός είναι αγάπη,
και ότι ο ίδιος είναι πάνσοφος κατά την εκτέλεση
των καλοπροαίρετων σκοπών και σχεδίων Του.
H ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΝ ΈΦΕΡΕ ΤΗΝ
ΕΙΡΉΝΗ
Ένα άλλο ζήτημα που παρουσιάζεται είναι
αυτό: Γιατί δεν έφερε η γέννηση του Ιησού, του
Άρχοντα της Ειρήνης, την υπεσχημένη ειρήνη στη
γη, μαζί με την ευδοκία για τον άνθρωπο;
Γνωρίζουμε ότι δεν το έκανε αυτό και, στην
πραγματικότητα, ένα μεγάλο μέρος του κόσμου δεν
ήξερε τίποτα για τη γέννηση του Ιησού, του Υιού
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του Θεού, μέχρι να παρέλθει ένα μεγάλο χρονικό
διάστημα μετά τον πρώτο ερχομό Του.
Για να είμαστε σίγουροι, ένας μεγάλος αριθμός
ανθρώπων άκουσε για τον Ιησού, του εν Ισραήλ
θαυματουργού, κατά τη σύντομη διακονία του
εκεί· αλλά τον πέρασαν απλά για άλλο ένα προφήτη
το πολύ, αν πήραν καθόλου σοβαρά την αποστολή
του.
Ο κόσμος δεν μπορούσε κάλλιστα να τον
χωρέσει στις υποθέσεις του. Ωστόσο, ο Ιησούς
έδωσε ένα νόμο που εφαρμόζεται στην κοινωνία, τη
ζωή στο σπίτι, τη δημόσια διοίκηση, και στο άτομο,
ο οποίος, αν οι άνθρωποι επι της γής τον είχαν
υπακούσει, θα είχε ξεσηκώσει την κοινωνική τάξη,
καταστρέψει την υπερηφάνεια και τον εγωισμό, και
θα είχε υπερυψώσει την αγάπη στις καρδιές των
ανθρώπων.
Πράγματι, ὀπου η αγάπη κατοικεί, πρέπει κι
η ειρήνη να υπάρχει κατ 'ανάγκη, για κανένας
άνθρωπος παλεύει σκόπιμα με εκείνον τον οποίο
πραγματικά αγαπά.
Ωστόσο, κατά την πρώτη έλευση του Ιησού,
ο καιρός δεν είχε έρθει ακόμα για την εφαρμογή
των εν λόγω αρχών. Πολλά γεγονότα πρέπει να
πραγματοποιηθούν, καθώς και πολυάριθμες δοκιμές
να υποστούν οι άνθρωποι πάνω στη γη, πριν ο
κόσμος θα αντλήσει διδάγματα απαραίτηα για τη
μελλοντική ευτυχία του. Η γέννηση του Ιησού,
ήταν απλώς ένα βήμα μέσα στα πλαίσια του θείου
προγράμματος για την ανθρωπότητα. Άλλα βήματα
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ήταν ότι ήταν να μεγαλώσει ανδριζόμενος, να
κηρύξει το Ευαγγέλιο, να κάνει θαύματα, να
πεθάνει στο Γολγοθά ως
μεγάλη λυτρωτική
προσφορά υπερ του κόσμου για τις αμαρτίες του,
να αναστηθεί εκ νεκρών, και να ανέβει στον
ουρανό. Στη συνέχεια, έπρεπε να γίνει «Η Κεφαλή
πάνω από όλα τα πράγματα στην εκκλησία, η οποία
αποτελεί το σώμα του.» (Εφεσ. 1: 22,23) Τελικά,
ως ένα ένδοξο πνευματικό ον της ανώτερης τάξης,
που θα επιστρέψει στην Δευτέρα Παρουσία του, να
ανατρέψει τα βασίλεια αυτού του κόσμου κατα ένα
ταραχώδη περίοδο, και στη συνέχεια να
δημιουργήσει τη δική του δίκαιη βασιλεία της
ειρήνης σε όλoν τον κόσμο.
Μιλώντας για αυτή την τελευταία
περίπτωση, ο προφήτης Ησαΐας έγραψε, «6 Διότι
παιδίον εγεννήθη εις ημάς, υιός εδόθη εις ημάς· και
η εξουσία θέλει είσθαι επί τον ώμον αυτού· και το
όνομα αυτού θέλει καλεσθή Θαυμαστός,
Σύμβουλος, Θεός ισχυρός, Πατήρ του μέλλοντος
αιώνος, Άρχων ειρήνης. 7 Εις την αύξησιν της
εξουσίας αυτού και της ειρήνης δεν θέλει είσθαι
τέλος, επί τον θρόνον του Δαβίδ και επί την
βασιλείαν αυτού, διά να διατάξη αυτήν και να
στερεώση αυτήν εν κρίσει και δικαιοσύνη από του
νυν και έως αιώνος.» - Ισ. 9:6,7
Η ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΑΓΚΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Μία από τις μεγαλύτερες ανάγκες της
ανθρωπότητας σήμερα είναι η παγκόσμια ειρήνη.
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Η ιστορία καταγράφει ότι για χιλιάδες χρόνια οι
ανήσυχες παλίρροιες των πολέμων έχουν σημειώσει
άνοδο σε όλο τον κόσμο, σπώντας στις ακτές της
κάθε θάλασσας, και αντηχώντας μακριά και ευρέως
όπου τα ανθρώπινα όντα κατοικούν. Υπήρξαν
κάποιες σύντομες και πιο ήσυχες περίοδοι κατά τις
οποίες το πνεύμα μερικών ευσεβών ανδρών ίδρυε
μια αναμόρφωση, ή στην οποία η πνευματική
δύναμη ή η αγάπη για τη μάθηση και την τέχνη
καθίζανε μιαν Αναγέννησιν, αλλά μόνο να
ακολουθείται από άλλους μεγαλύτερους πολέμους.
Η ιστορία όλης της Ευρώπης είναι κυρίως
μια καταγραφή αιματοχυσιών, τόσο πριν όσο και
μετά τη Μεταρρύθμιση. Μετά τον πολέμου των
επτά ετών στην Ευρώπη, ήρθαν κι οι Ναπολεόντειοι
καμπάνιες που κόστισαν στην Αγγλία δύο
εκατομμύρια ζωές και μόνο--για να μην πούμε
τίποτα για τις μετέπειτα συγκρούσεις.Σίγουρα οι
Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δεν έχουν ούτε
κι αυτές διαφύγει τα δεινά του πολέμου.
Μετά την Αμερικανική Επανάσταση και τη
σύγκρουσή της με το Μεξικό, ήρθε ο
καταστροφικός εμφύλιος πόλεμος μεταξύ του
Βορρά και του Νότου.
Στη συνέχεια, στην
Ευρώπη, το 1870, τα έθνη εκεί επιδόθηκαν και πάλι
μέσω σωρείας πολέμων με την επιθυμία τους για
μάχη, που κατέληξε σε τίποτα. Στη συνέχεια, σε
σχεδόν συνεχή διαδοχή, ακολούθησαν οι ακόλουθοι
πολέμοι: ο πολέμος των Μπόερ, ο ΙσπανοΑμερικανικός Πόλεμος, οι Βαλκανικοί Πόλεμοι, ο
6

Πρώτος και Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, ο
Πόλεμος της Κορέας, ο πόλεμος του Βιετνάμ, ο
Πόλεμος του Περισικού Κόλπου, και οι πολέμοι
στο Αφγανιστάν και το Ιράκ.
ΟΙ Α᾽ ΚΙ Β᾽ ΠΑΓΚΌΣΜΙΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ
ΟΙ ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΤΟΥΣ
Τι κέρδισε ο κόσμος από τους δύο
παγκόσμιους πολέμους, τους πιο καταστροφικούς
από όλες τις συγκρούσεις που έγιναν κατά τα
τελευταία εκατό χρόνια;
Μήπως προσέφεραν
καμιά λύση για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν
οι χώρες που συμμετέχουν; Μήπως έκαναν τις
συνθήκες ευκολότερες και καλύτερες για τους
κοινούς ανθρώπους; Μήπως παρείχαν μόνιμη
απασχόληση για τους ανθρώπους που χρειάζονταν
δουλειά, καθιστώντας έτσι ευτυχισμένα τα σπίτια
για τους πολίτες και δημιουργώντας πραγματική,
αξιόπιστη ευημερία; Μήπως έκαναν τον κόσμο πιο
ασφαλή, και παρέχουν πλέον μεγαλύτερη
εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση καθώς και ασφάλεια
για τους ανθρώπους για το μέλλον τους; Μήπως
κάποιος απο τους δύο Παγκοσμίους Πολέμους
πραγματικά έκανε οποιαδήποτε από αυτά τα
πράγματα, ή μήπως προκάλεσαν γενικές και
αυξημένες ταλαιπωρίες που είναι ακόμη αισθητές
σε όλη τη γη; Η απάντηση είναι προφανής.
Ο απόηχος των δύο Παγκοσμίων Πολέμων
υπήρξε τραγικός.
Μιλάμε για αύξηση της
φτώχειας,
της
ανεργίας,
δυσαρέσκειες,
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απογοητεύσεις,
ζήλιες
στα
πολιτικά
και
αναταραχές, εσωτερικές επαναστάσεις του κάθε
είδους, τις τρομοκρατίες και το φόβο του τι θα
επακολουθήσει.
Παρά την ελάττωση του
πολλαπλασιασμού των εξοπλισμών μεταξύ των
υπερδυνάμεων του κόσμου, οι χώρες αυτές
εξακολουθούν να διατηρούν τεράστια αποθέματα
πυρηνικών όπλων από μια ποικιλία μεγέθη και
σκοπούς, καθώς και ο φόβος για την απόκτηση
τέτοιων όπλων απο πλευράς μικρών και
αδίστακτων εθνών μεγαλώνει κάθε μέρα.
Τα Ηνωμένα Έθνη, που σχηματίστηκε
σχεδόν πριν από εβδομήντα χρόνια, έχει δείξει ότι
είναι ανίκανα για την αποφυγή πολέμων. Πολλοί
έχουν συνειδητοποιήσουν πλέον ότι η παγκόσμια
ειρήνη σήμερα βρίσκεται έξω από την επαρχία (ή
τομέα) του κάθε ηγέτη ή ομάδας πολιτικών ανδρών.
Ένας βασικός λόγος για τον οποίο τα έθνη δεν
έχουν ειρήνη είναι επειδή δεν το θέλουν
πραγματικά πολύ. Όταν το επιθυμούν πραγματικά
πολύ, και φωνάξουν με κάθε ειλικρίνεια προς τον
Θεόν για να την στείλει σε αυτούς, τότε η ειρήνη θα
έρθει. Ωστόσο, αυτό δεν θα γίνει μέχρι μόνο μετά
την τελευταία μεγάλη μάχη, που οι Γραφές
αποκαλούν Αρμαγεδδώνα, όταν η δύναμη των
εγωιστικών εθνών θα πέσουν οριστικά, και δεν θα
εμφανιστούν και πάλι πια.Όσον αφορά αυτό το
τελευταίο αγώνα ο ψαλμωδός Δαβίδ προφήτευσε:
«8 Έλθετε, ιδέτε τα έργα του Κυρίου· οποίας
καταστροφάς έκαμεν εν τη γη.» Στη συνέχεια,
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μιλώντας για την ειρήνη που θα ακολουθήσει, είπε,
«9 Καταπαύει τους πολέμους έως των περάτων της
γής· συντρίβει τόξον και κατακόπτει λόγχην· καίει
αμάξας εν πυρί.» - Ψαλμ. 46:8,9
ΣΧΕΤΙΚΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΙΡΗΝΗ ΣΤΟ 2014
Ξεκινώντας το 2007, το Ινστιτούτο για την
Οικονομία και την Ειρήνη, ένας παγκόσμιος μηκερδοσκοπικός ερευνητικός οργανισμός, με τη
βοήθεια των διαφόρων ανά τον κόσμο ομηγύρων
και δεξαμενών σκέψεων, ανέπτυξε το Παγκόσμιο
Δείκτη Ειρήνης (ΠΔΕ = GPI = "Global Peace
Index"). Το GPI είναι μια προσπάθεια να μετρηθεί
η σχετική θέση της γαλήνης εθνών, μέσα στα
πλαίσια του οποίου κατατάσσονται σήμερα εκατόν
εξήντα δύο χώρες.
Τα κριτήρια που
χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των
κατατάξεων αυτών των χωρών περιλαμβάνουν
εσωτερικούς παράγοντες, όπως τη βία και την
εγκληματικότητα στο εσωτερικό της χώρας, καθώς
και τις μετρήσεις που σχετίζονται με τις εξωτερικές
σχέσεις ενός έθνους, όπως είναι οι στρατιωτικές
δαπάνες και οι δραστηριότητες στους πολέμους και
διεθνείς συγκρούσεις.
Σε μια προσπάθεια να μετρηθεί η σχετική
ηρεμία, το GPI ερευνά το βαθμό στον οποίο οι
χώρες συνεχίζουν να συμμετέχουν στις τρέχουσες
εγχώριες και ξένες συγκρούσεις.Διάφοροι δείκτες
αξιολογούν σε γενικές γραμμές τι πιστεύεται ότι
είναι τα κριτήρια για τη σχετική ασφάλεια και την
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ασφάλεια στην κοινωνία. Τα χαμηλά ποσοστά
εγκληματικότητας,
ελάχιστα
περιστατικά
τρομοκρατικών ενεργειών και των βίαιων
διαδηλώσεων, οι αρμονικές σχέσεις με τις
γειτονικές χώρες, μια σταθερή πολιτική σκηνή, και
ένα μικρό ποσοστό του πληθυσμού (που εσωτερικά
είναι εκτοπισμένο), όλα αυτά εξισώνονται με τη
γαλήνη.
Κάθε χρόνο, ο επικαιροποιημένος δείκτης
δημοσιεύεται σε μεγάλες του κόσμο εκδηλώσεις,
συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Εθνών. Για
το έτος 2014, το GPI δείχνει ότι στην Ισλανδία είναι
η πιο ειρηνική χώρα, ακολουθούμενη από τη Δανία,
την Αυστρία, τη Νέα Ζηλανδία, την Ελβετία, τη
Φινλανδία, τον Καναδά, την Ιαπωνία, το Βέλγιο και
τη Νορβηγία. Στο αντίθετο άκρο του φάσματος, η
χώρα που κατετάγη ως η λιγότερο ειρηνική το
2014, στον αριθμό 162, ήταν η Συρία, που
προηγήθηκε από το Αφγανιστάν, το Νότιο Σουδάν,
το Ιράκ, τη Σομαλία, το Σουδάν, την
Κεντροαφρικανική
Δημοκρατία,
τη
Λαϊκή
Δημοκρατία του Κονγκό, το Πακιστάν και τη
Βόρεια Κορέα.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε αυτό
που οι περισσότεροι θα θεωρούσαν ένα πολύ
απογοητευτικό επίπεδο -αριθμός 101 από 162- και
οι δύο άλλες μεγάλες παγκόσμιες υπερδυνάμεις, η
Κίνα και η Ρωσία, κατατάσσονται στο 108 και στο
152, αντίστοιχα.
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Ανεξάρτητα από το πώς θα μπορούσε κανείς
να ερμηνεύσει αυτά τα στατιστικά στοιχεία, είναι
σαφώς προφανές ότι η «νέα χιλιετία», τώρα
δεκατεσσάρων ετών, έχει κάνει πολύ λίγα, αν μη τι
άλλο, να αυξήσει τις προοπτικές της παγκόσμιας
ειρήνης. Ο προφήτης Ιερεμίας, σε σχέση με το
έθνος του Ισραήλ, έγραψε αυτά τα λόγια, που
περιγράφουν εύστοχα τις συνθήκες σήμερα σε όλο
τον κόσμο: «Ψάξαμε για την ειρήνη, αλλά δεν ήρθε
κανένα καλό· και για καιρό υγείας, και ιδού
προβλήματα (μπελάδες)!» - Ιερ. 8:15
ΤΟ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ ΜΗΝΥΜΑ
Το θέμα -που εμπνέει την ελπίδα- της
Βίβλου είναι ένα πραγματικό μήνυμα ειρήνης.
Στην πραγματικότητα, η Αγία Γραφή είναι η μία
αξιόπιστη αρχή, η οποία απλώνει μια ελπίδα της
καθολικής ειρήνης για την ανθρωπότητα. Το ότι
τέτοια ειρήνη για την ανθρώπινη οικογένεια ήταν η
αρχική πρόθεση του Δημιουργού, αναφέρεται
σαφώς από το γαλήνιο περιβάλλον στο οποίο
τοποθέτησε ο Θεός τους πρώτους μας γονείς. Στην
Εδέμ δεν υπήρχαν διαμάχες, ούτε ήταν εκεί κάποια
κατάρα επι της αθρωπότητος εν γένει. Η κατάρα
ήρθε αργότερα, αφού μπήκε για τα καλά η αμαρτία
στην γή. Τότε ο Κύριος είπε, «17 Προς δε τον Αδάμ
είπεν, Επειδή υπήκουσας εις τον λόγον της
γυναικός σου, και έφαγες από του δένδρου, από του
οποίου προσέταξα εις σε λέγων, Μη φάγης απ'
αυτού, κατηραμένη να ήναι η γη εξ αιτίας σου· με
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λύπας θέλεις τρώγει τους καρπούς αυτής πάσας τας
ημέρας της ζωής σου· 18 και ακάνθας και
τριβόλους θέλει βλαστάνει εις σέ· και θέλεις τρώγει
τον χόρτον του αγρού· 19 εν τω ιδρώτι του
προσώπου σου θέλεις τρώγει τον άρτον σου, εωσού
επιστρέψης εις την γην, εκ της οποίας
ελήφθης· επειδή γη είσαι, και εις γην θέλεις
επιστρέψει.» - Γεν.. 3: 17-19
Δεν πέρασε πολύς καιρός μετά την πτώση
του Αδάμ, που οι ταραχές άρχισαν να προκύπτουν
στην γη. Η πρώτη δολοφονία έδωσε αποδείξεις για
τη δύναμη της οργής και της ζήλιας που είχε
εισέλθει στην ανθρώπινη καρδιά.
Καθώς ο
άνθρωπος πολλαπλασιαζόταν, ερχόνταν εκεί
πολέμοι. Έχουμε διαβάσει γι 'αυτούς στις ημέρες
του Αβραάμ. Σε εύθετο χρόνο του χρόνου, ήρθε η
δημιουργία των ισχυρών Τζεντίλε βασίλειων της
Βαβυλώνα, Μηδοπερσίας, Ελλάδος και της Ρώμης.
Όλα τέθηκαν σε λειτουργία με τη βοήθεια των
πολέμων. Αυτό προβλεπόταν από τον προφήτη
Δανιήλ, ο οποίος είδε σε όραμα τέσσερα πελώρια
θηρία να ανεβαίνουν από τη θάλασσα. - Δαν. 7
Αυτά τα τέσσερα θηρία αντιπροσώπευαν τις
τέσσερες
προαναφερθείσες
παγκόσμιες
αυτοκρατορίες που επρόκειτο να άγουν και φέρουν
την ανθρωπότητα για πολλούς αιώνες.Παρά το
γεγονός ότι τους το επετράπη απο το Θεό να το
πράξουν αυτό, τους θεωρούσε, ωστόσο, ως
«θηριώδη» ο ίδιος, όπως παταγωδώς απέτυχαν να
φέρουν την ειρήνη στον κόσμο.Η θάλασσα, από την
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οποία εξήλθον αυτά τα συμβολικό θηρία,
απεικόνιζε ταραχές, διαμάχες, συγκρούσεις, και
πολέμους. Όλα αυτά είναι αλήθεια ως προς τα
γεγονότα της ιστορίας, γιατι ήταν κυρίως μέσω των
πολέμων που όλες οι αυτοκρατορίες έχουν έρθει
στο προσκήνιο και έχουν επεκταθεί. "Μόνο η ισχύς
κυριαρχεί καλά και βάζει τα πράγματα στην τάξη"
υπήρξε ένα από τα αξιώματα του κόσμου, και αυτό
έχει εγωιστικά πραγματοποιηθεί παρά το γεγονός
ότι συνεχώς σήμαινε τη θλίψη και την αιματοχυσία
μεταξύ των ανθρωπίνων φυλών.
ΟΙ ΆΛΛΕΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
Δεν είναι απλώς μια παύση πολέμου που
χρειάζεται τούτος ο κουρασμένος κόσμος. Μια
άλλη μεγάλη επιθυμία είναι η ανάπαυση και η
ειρήνη από τον οικονομικό αγώνα που εκατομμύρια
έχουν να υπομείνουν προκειμένου να υπάρχουν.
Με την πλειοψηφία της ανθρωποτητας, η ζωή είναι
μια μάχη από την κούνια μέχρι τον τάφο.Αυτό
οφείλεται, εν μέρει, στα άνισα πλεονεκτήματα που
απορρέουν για ορισμένους, λόγω του γεγονότος ότι
μερικοί εγωιστικά ασκήσουν την εξουσία τους
πάνω στους συνανθρώπους τους. Είναι επίσης
αλήθεια, σε ακόμη μεγαλύτερη κλίμακα, σε σχέση
με τα έθνη.Υπάρχουν μερικά πλούσια έθνη, αλλά
τα περισσότερα είτε προκύπτουν από τη φτώχεια, ή
αγωνίζονται στις προσπάθειές τους προς τούτο. Η
γη είναι επαρκώς παραγωγικό για όλους.
Εντούτοις, τα προϊόντα της εγκλωβίστηκαν και
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ελέγχονται, έτσι ώστε να παρέχουν μια αφθονία για
λίγους, αλλά λίγα για εκατομμύρια άλλους. Αυτή η
άνιση κατάσταση θα πάψει να υφίσταται με την
εγκαθίδρυση της μεσσιανικής βασιλείας. Μας έχει
διαβεβαιώσει ο εμπνευσμένος του Θεού προφήτης,
ο οποίος έγραψε: «Πρέπει να χτίσουν σπίτια, και θα
τα κατοικούν αυτοί [και όχι να νοικιάσουν σπίτια
από άλλους]· και θα φυτέψουν αμπελώνες, και θα
φάνε τους καρπούς των.Δεν πρέπει να
οικοδομήσουν σπίτια, και άλλοι να τα
κατοικούν· δεν θα φυτέουν, και άλλοι να φάνε. ...
Δεν θα πειράζουν τίποτα ούτε καταστρέψουν σε
όλο το άγιο βουνό μου [Βασίλειο], λέγει ο Κύριος.»
- Ησ.65:21-25
Ο κόσμος χρειάζεται επίσης ξεκούραση από
τις ασθένειες, βάσανα και τον θάνατο.Όλα αυτό θα
πραγματοποιηθούν όταν ο Άρχων της Ειρήνης
αρχίσει την ένδοξη βασιλεία του. Η Αποκαλυπτής
μιλάει συμβολικά για το "δέντρο της ζωής", και ότι
τα φύλλα του θα είναι για τη θεραπεία των
εθνών.(Αποκάλυψη 22:2) Λέει επίσης ότι δεν θα
υπάρξει πλεόν ο θάνατος, «ούτε λύπη, ούτε κλάμα,
ούτε θα υπάρχει πια πόνος» όταν το σχέδιο του
Θεού των αιώνων έχει πλήρως ολοκληρωθεί.
(κεφ.21: 4) Πράγματι, για τον -πληγωμμένο απο
την θλίψη- κόσμο του σήμερα, μόνο η Αγία Γραφή
κατέχει ενα λαμπρό και αρμονικό όραμα για τον
ερχομού της παγκόσμιας ειρήνης. Αυτός είναι ο
λόγος για τον οποίο οι άγγελοι τραγούδησαν τον
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χαρούμενο ύμνο τους τη νύχτα της γέννησης του
Ιησού.
ΈΝΑ ΛΑΜΠΡΌ ΜΈΛΛΟΝ
Ας φανταστούμε για μια στιγμή τι θα
σημαίνει για τον κόσμο μια «εκπλήρωση των
προφητειών που περιέχονται στην Αγία Γραφή».
«2 Εν ταις εσχάταις ημέραις το όρος του οίκου του
Κυρίου θέλει στηριχθή επί της κορυφής των ορέων
και υψωθή υπεράνω των βουνών και πάντα τα έθνη
θέλουσι συρρέει εις αυτό, 3 και πολλοί λαοί
θέλουσιν υπάγει και ειπεί, Έλθετε και ας αναβώμεν
εις το όρος του Κυρίου, εις τον οίκον του Θεού του
Ιακώβ και θέλει διδάξει ημάς τας οδούς αυτού, και
θέλομεν περιπατήσει εν ταις τρίβοις αυτού. Διότι εκ
Σιών θέλει εξέλθει νόμος και λόγος Κυρίου εξ
Ιερουσαλήμ. 4 Και θέλει κρίνει αναμέσον των
εθνών και θέλει ελέγξει πολλούς λαούς και θέλουσι
σφυρηλατήσει τας μαχαίρας αυτών διά υνία και τας
λόγχας αυτών διά δρέπανα δεν θέλει σηκώσει
μάχαιραν έθνος εναντίον έθνους, ουδέ θέλουσι
μάθει πλέον τον πόλεμον.» - Ησ. 2:2-4
Πράγματι, όταν οι άνθρωποι παύσουν να
«μάθουν για τους πόλεμος», θα πάψουν να κάνουν
τον πόλεμο.Όταν παύσουν να μισούν, θα μάθουν να
αγαπούν. Όταν παύουν να ακολουθήσουν τους
τρόπους του κακού, θα μάθουν να ακολουθούν τις
δίκαίες οδούς του Θεού.
Όταν γίνουν
συγκλονισμένοι με τις δικές τους αποτυχίες κατά το
πρότυπο
όλων
των
νεκρών
ανθρώπινων
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προσπαθειών, θα επιδιώξουν τη θεία βοήθεια. Η
ακρότητα του ανθρώπου, θα είναι η ευκαιρία για το
Θεού.Στη συνέχεια, η αγάπη θα γίνει ο παγκόσμιος
νόμος, και το μίσος θα μείνει στην ήττα πριν από
αυτό. Η ανθρωπότητα θα μάθει να σκέφτεται
σωφρονώς, δίκαια, ευγενικά, καθαρά και
ανιδιοτελώς, και, με τη βοήθεια του Θεού, θα αρθεί
(ανέβει) σε μια ευγενέστερη σφαίρα της
ανθρώπινης ύπαρξης. Το να επιτευχθεί αυτό,
σημαίνει ότι θα είναι το καταπληκτικό έργο της
καθολικής βασιλείας του Χριστού. Επειδή ξέρουμε
ότι ο Θεός και ο Χριστός θα είναι στο τιμόνι (στην
εξουσία), ξέρουμε ότι δεν μπορεί να αποτύχει!
Όλοι όσοι έχουν πίστη στον θείο Λόγο της
αλήθειας, και οι οποίοι ζουν στην προσδοκία αυτού
του μεγάλου αιώνος της ζωής και της ειρήνης,
μπορούν τώρα να σηκώσουν το κεφάλι τους και να
χαίρονται. Όλα τα σημάδια των εκπληρωμένων
προφητειών σήμερα δείχνουν ότι η ένδοξη
μεσσιανική εποχή είναι εγγύς. Όταν ιδρυθεί έτσι, ο
Θεός θα εκπληρώσει εις τους ανθρώπους την
θαυμαστή ελπίδα της καθολικής ειρήνης στη γη,
ακόμη και όπως ο ίδιος έχει υποσχεθεί ξανά και
ξανά και στην Αγία Γραφή.

***
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Διεθνείς Βιβλικές Σπουδές
Μάθημα Πρώτο

Η δόξα του Θεού επιστρέφει
Εδάφια κλειδιά: «4 Και η δόξα του Κυρίου
εισήλθεν εις τον οίκον διά της οδού της πύλης
της βλεπούσης κατά ανατολάς.
5 Και με
εσήκωσε το πνεύμα και με έφερεν εις την αυλήν
την εσωτέραν· και ιδού, ο οίκος ήτο πλήρης της
δόξης του Κυρίου.» - Ιεζεκιήλ 43: 4 – 5
Επιλεγμένα εδάφια: Ιεζεκιήλ 43:1-12
Ο προφήτης Ιεζεκιήλ ήταν αιχμάλωτος στη
Βαβυλώνα πριν από την ανατροπή της Ιερουσαλήμ.
Αυτό άρχισε μια μακρά περίοδο κυριαρχίας πάνω
στους εβραίους από τα άλλα έθνη, ξεκινώντας με τη
Βαβυλώνα κατά τη διάρκεια της βασιλείας του
βασιλιά Ναβουχοδονόσορα. Το σημερινό μάθημα
επισημαίνει τη προφητικά χιλιετή βασιλεία του
Χριστού Ιησού, όπως απεικονίζεται σε ένα όραμα
που έλαβε ο προφήτης.
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«2 Και ιδού, η δόξα του Θεού του Ισραήλ ήρχετο
από της οδού της ανατολής· και η φωνή αυτού ως
φωνή υδάτων πολλών· και η γη έλαμπεν από της
δόξης αυτού.3 Και η θέα την οποίαν είδον ήτο κατά
την θέαν, κατά την θέαν την οποίαν είδον, ότε ήλθον
να χαλάσω την πόλιν· και αι θέαι ήσαν κατά την
θέαν, την οποίαν είδον παρά τον ποταμόν Χεβάρ· και
έπεσον επί πρόσωπόν μου.» Ιεζεκιήλ 43:2 - 3
Τα εδάφια μας, τα κλειδιά, περιγράφουν αυτή
την περίοδο, όταν η θεία παρουσία και δόξα, για
άλλη μια φορά, θα γίνουν πρόδηλη στον εβραϊκό
λαό, μετά τις σοβαρές δυσκολίες που τους είχαν
πλήξει. Αυτά τα προβλήματα τους επήλθαν επειδή
δεν τήρησαν τους νόμους του Θεού, και απέρριψαν
την ευκαιρία να γίνουν ένα άγιο έθνος βασιλέων και
ιερέων.
Οι διατάξεις της βασιλείας του Μεσσία, όχι
μόνο θα περιλαμβάνει τους Εβραίους, αλλά και
ολόκληρη την οικογένεια της ανθρωπότητος. Εδώ
είναι τα προφητικά λόγια του Ιησού επ᾽ αυτού: «31
Όταν δε έλθη ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού
και πάντες οι άγιοι άγγελοι μετ' αυτού, τότε θέλει
καθήσει επί του θρόνου της δόξης αυτού, 32 και
θέλουσι συναχθή έμπροσθεν αυτού πάντα τα έθνη,
και θέλει χωρίσει αυτούς απ' αλλήλων, καθώς ο
ποιμήν χωρίζει τα πρόβατα από των εριφίων.» Ματθαίος 25: 31 - 32
Το αποτέλεσμα της βασιλείας του Χριστού της
δικαιοσύνης θα είναι η εξάλειψη των αμαρτωλών
πρακτικών, λέξεις, σκέψεις, και τα κίνητρα όλων
18

των πρόθυμων και υπάκουων μελών της
ανθρώπινης οικογένειας. Αυτό θα λάβει χώρα κατά
τη διάρκεια των «χρόνων της επιστροφής» που
μίλησε για αυτό όχι μόνο ο Ιεζεκιήλ, αλλά και όλα
«τα στόματα όλων των αγίων προφητών [του
Θεού].» - Πράξεις 3: 20 - 21
Η επιτυχία του σχεδίου του Θεού θα
διευκολυνθεί από το γεγονός ότι ο Σατανάς θα
πρέπει να δεσμεύεται με αλυσίδες καθ' όλη τη
διάρκεια της βασιλεία του Μεσσία. Έτσι, η
ανθρωπότητα θα είναι σε θέση να αντιπαραβάλει το
υπάρχον δίκαιο περιβάλλον, το οποίο στη συνέχεια
θα ανθίσει με τις κακές συνθήκες που τους
περιέβαλαν στο παρελθόν.
Στο τέλος του
βασιλείου, ο Σατανάς θα έχει τη δυνατότητα να
πειράξει («δοκιμάσει») τους άνθρωπους στη γη ως
προς το εάν θα είναι υπάκουοι σε όλη την
αιωνιότητα. Και όλοι που δεν περάσουν αυτή τη
δοκιμή, στη συνέχεια -και μιλάμε για αδιόρθωτους
κακοποιούς, συμπεριλαμβανομένου και του
Σατανά- θα καταστραφούν. - Αποκάλυψις 20:1-3,
7-9, 14,15
Αν και το όραμα του Ιεζεκιήλ βρίσκεται στην
Παλαιά Διαθήκη, και ιδιαίτερα σχετίζεται με τις
δοσοληψίες του Επουράνιου Πατέρα με το Ισραήλ,
όταν επιστρέφει η θεία δόξα Του σε αυτό το έθνος,
αυτό θα επεκταθεί τελικά σε όλους όσους θα γίνουν
πραγματικά Ισραηλίτες. (Ζαχαρίας 8:23) «4 και
θέλει εξαλείψει ο Θεός παν δάκρυον από των
οφθαλμών αυτών, και ο θάνατος δεν θέλει υπάρχει
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πλέον, ούτε πένθος ούτε κραυγή ούτε πόνος δεν
θέλουσιν υπάρχει πλέον· διότι τα πρώτα παρήλθον.»
(Αποκάλυψις 21:4) Τι μεγαλοπρεπής στιγμή που
θα είναι!
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Μάθημα Δύο

Ο Βωμός: Ένα σημάδι ελπίδος
Εδάφιο κλειδί: «27 Και αφού συμπληρωθώσιν αι
ημέραι, από της ογδόης ημέρας και εφεξής
θέλουσι προσφέρει οι ιερείς τα ολοκαυτώματά σας
επί του θυσιαστηρίου και τας ειρηνικάς
προσφοράς σας· και εγώ θέλω σας δεχθή, λέγει
Κύριος ο Θεός.» - Ιεζεκιήλ 43:27
Επιλεγμένα εδάφια: Ιεζεκιήλ 43:13 - 21
Όπως σημειώνεται στο προηγούμενο
μάθημα μας, το βιβλίο του Ιεζεκιήλ περιέχει
αναφορές στην βασιλεία του Χριστού κατά την
διάρκεια της Χιλιετίας. Ο συνολικός συμβολισμός
στο τελευταίο μέρος αυτής της προφητείας,
ασχολείται με μια διάταξη του ναού και το πώς θα
λειτουργήσει στο μέλλον. Αυτή η απεικόνιση θα
παράσχει σίγουρα μια αίσθηση ελπίδας και
ενθάρρυνσης για τον εβραϊκό λαό, που σε κάποια
στιγμή στο μέλλον, θα μπορούσε και πάλι το
Ισραήλ να ευνοείται από τον Θεό. Αυτό φαίνεται
να προκύπτει από το όραμα του Ιεζεκιήλ για ένα
νέο ναό και την περιγραφή του ορισμένων
χαρακτηριστικών του: «13 Και ταύτα είναι τα μέτρα
του θυσιαστηρίου εις πήχας· η πήχη είναι μία πήχη
κοινή και παλάμη· το μεν κοίλωμα αυτού θέλει
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είσθαι μία πήχη και το πλάτος μία πήχη, το δε
γείσωμα αυτού εις τα χείλη αυτού κύκλω μία
σπιθαμή· και τούτο θέλει είσθαι το ανώτερον μέρος
του θυσιαστηρίου.» - Ιεζεκιήλ 43:13
Το επίκεντρο αυτής της μελέτης είναι συναφές
με το βωμό, το οποίο είναι το μόνο κομμάτι
επίπλων που απαριθμείται στο ναό, και που
περιγράφεται από τον Ιεζεκιήλ. Καθ 'όλη την Αγία
Γραφή, οι βωμοί και η χρήση τους αναφέρεται
πολλές φορές. Είχαν χρησιμοποιηθεί ως μέσο
προσφέροντας θυσίες, μερικές φορές για εξιλέωση
αμαρτιών ή κάποιο άλλο συγκεκριμένο σκοπό. Σε
άλλες περιπτώσεις, οι βωμοί χρησιμοποιήθηκαν για
να γίνουν οι προσφορές απλώς ως εκφράσεις
ευγνωμοσύνης και ευχαριστίας προς τον Θεό. Ως
εκ τούτου, είναι πιθανό ότι το θυσιαστήριο
περιγράφεται ενταύθα στο μάθημα μας, συνδέεται
επίσης με το σύστημα των θυσιών.
«18 Και είπε προς εμέ, Υιέ ανθρώπου, ούτω
λέγει Κύριος ο Θεός· Αύται είναι αι διατάξεις του
θυσιαστηρίου καθ' ην ημέραν κατασκευάσωσιν αυτό,
διά να προσφέρωσιν επ' αυτού ολοκαύτωμα και να
ραντίζωσιν επ' αυτό αίμα.
19 Και θέλεις δώσει εις τους ιερείς τους
Λευΐτας, τους όντας εκ του σπέρματος Σαδώκ, τους
πλησιάζοντάς με διά να λειτουργώσιν εις εμέ, λέγει
Κύριος ο Θεός, μόσχον βοός διά προσφοράν περί
αμαρτίας.» - εδάφια 18 - 19
Σε αυτά τα επόμενα εδάφια, υπάρχει μια
περιγραφή μιας τελετής αφοσίωσης σε σχέση με το
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βωμό. Αυτό θυμίζει τυπικές ρυθμίσεις όπως
περιγράφεται στο βιβλίο του Λευιτικόν, στο οποίο
η τάξη ιεροσύνης του Ααρών ήταν το πρώτο να
χειροτονείται. Στη συνέχεια, όταν οι θυσίες της
Ημέρας του Εξιλασμού είχαν ολοκληρωθεί χαρακτηριστικές των θυσιών του Χριστού και των
μαθητών Του που ακολουθούν τα χνάρια Του, κατά
την παρούσα εποχή- οι άνθρωποι είχαν τη
δυνατότητα να φέρουν τις προσφορές τους, τις
οποίες αποδεχόνταν οι ιερείς για λογαριασμό τους.
Φαίνεται πιθανό στο λογαριασμό σε σχέση με το
όραμα του Ιεζεκιήλ για ένα μελλοντικό ναό, ότι το
«νέο μοσχάρι για προσφορά περί αμαρτίας»
απεικονίζει επίσης τον Ιησού Χριστό, ο οποίος
προσφέρθηκε να αναλάβει (αφαιρέσει) την αμαρτία
του κόσμου που προκαλείται από την ανυπακοή του
Αδάμ. Επιπλέον, υπήρχε ένα κατσίκι που
προσφερόταν ως προσφορά για αμαρτία για επτά
διαδοχικές ημέρες. Ίσως αυτό θα μπορούσε να
απεικονίσει τα επτά στάδια της ανάπτυξης της
εκκλησίας. Το γεγονός που προσφέρονται αυτά που περιλαμβάνονται ως μέρος της προσφοράς περι
αμαρτίας του Χριστού κατά την παρούσα μη
χαρατηρηστική Ημέρα του Εξιλασμού- θα ανοίξει
το δρόμο για τα οφέλη του αντιλύτρου που πρέπει
να εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια της βασιλείας.
Θα δοθούν αναμφίβολα οδηγίες σε ολόκληρη την
ανθρώπινη οικογένεια σε σχέση με όλες αυτές τις
ρυθμίσεις, που γίνονται για λογαριασμό τους και θα
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αναγνωρίζουν και εκτιμούν αυτές τις θαυμάσιες
πρόνοιες.
Το εδάφιο κλειδί μας, περιέχει ελπίδα και
ενθάρρυνση για όλους όσους τότε θα
αναγνωρίσουμε ότι, με βάση τη σοφία, τη
δικαιοσύνη, την αγάπη και τη δύναμη του Θεού,
ένας τρόπος θα έχει βρεθεί για την ανάκτηση και
την αποκατάσταση τους σε σχέση με τη διαθήκη
τους με τον Δημιουργό τους.
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Μάθημα Τρία

Ένα μεταμορφωτικό ρεύμα
Εδάφιο κλειδί: «9 Και παν έμψυχον έρπον, εις όσα
μέρη ήθελον επέλθει ούτοι οι ποταμοί, θέλει
ζή· και θέλει είσθαι εκεί πλήθος ιχθύων πολύ
σφόδρα, επειδή τα ύδατα ταύτα έρχονται
εκεί· διότι θέλουσιν ιαθή· και θέλουσι ζη τα πάντα,
όπου ο ποταμός έρχεται.» - Ιεζεκιήλ 47: 9
Επιλεγμένα εδάφια: Ιεζεκιήλ 47:1, 3 - 12
Υπάρχουν πολλές αναφορές στις Γραφές
που μιλούν προφητικά για την αποκατάσταση της
ανθρώπινης οικογένειας ως αποτέλεσμα την
«αποκατάσταση
όλων
των
πραγμάτων»
υπεσχημένες να διαφαίνονται κατά την ερχόμενη
βασιλεία του Θεού.Πολύ συχνά το νερό
χρησιμοποιείται ως σύμβολο για να δείξουμε πώς
τέτοιες ευλογίες θα εισρεύσουν στην ανθρωπότητα
μόλις ο Χριστός, η κεφαλῆ του σώματος, είναι
πλήρης σε δόξα.
Κατά τη διάρκεια της επίγειας διακονίας του, ο
Ιησούς είχε μια συνάντηση με μια γυναίκα από τη
Σαμάρεια.Αφού ζήτησε ένα ποτήρι νερό από αυτήν
σε ένα πηγάδι, ανέφερε ότι είχε κι Αυτός κάτι νερό
να προσφέφει, και εκείνοι που θα συμμετάσχουν
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από αυτό δεν θα διψάσουνε ποτέ ξανά. (Ιωάννης 4:
7-14) Η εξήγηση του Κυρίου μας σε αυτή τη
αναφρά του νερού της ζωής, της οποίας ο ίδιος
είναι η και πηγή, ήταν βαθιά. Δεν θα μπορούσε να
εκτιμηθεί πλήρως, εκτός από εκείνους που θα
λάβουν το Άγιο Πνεύμα μαζί με την αγιαστική Του
επιρροή, η οποία θα τους διαφοροποιεί από τον
υπόλοιπο κόσμο της ανθρωπότητας.
Άλλη μια αναφορά σε αυτό το ίδιο συμβολικό
νερό, που είναι το επίκεντρο της σημερινής μελέτης
μας, βρίσκεται σε αυτά τα λόγια: «8 Και εν τη
ημέρα εκείνη ύδατα ζώντα θέλουσιν εξέλθει εξ
Ιερουσαλήμ, το ήμισυ αυτών προς την θάλασσαν την
ανατολικήν και το ήμισυ αυτών προς την θάλασσαν
την δυτικήν· εν θέρει και εν χειμώνι θέλει είσθαι
ούτω. 9 Και ο Κύριος θέλει είσθαι βασιλεύς εφ' όλην
την γήν· εν τη ημέρα εκείνη θέλει είσθαι Κύριος εις
και το όνομα αυτού εν.» - (Ζαχαρίας 14:8 - 9)
Είναι πιθανό αυτά τα προφητικά λόγια
αναφέρονται στη Νέα Ιερουσαλήμ, ή στη
πνευματική φάση της βασιλείας του Θεού, υπό τη
διεύθυνση του Χριστού και της Εκκλησίας, η οποία
θα παρέχει τις ευλογίες της επιστροφής σε όλο τον
κόσμο της ανθρωπότητας, που θα υπακούει στους
νόμους εκείνης της δίκαιας κυβέρνησης.
Το εδάφιο κλειδί μας παραπέμπει στην
ολοκληρωμένη φύση αυτής της ρύθμισης. Θα είναι
μια ευκαιρία όταν η επιθυμία όλων των εθνών θα
έρθει, γιατί θα φέρει μόνιμη ειρήνη και ευτυχία σε
έναν κόσμο που έχει στιγματιστεί από την αμαρτία
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και συνακόλουθα δεινά της ασθένειάς της, καθώς
και απο τον πόνο και τον θάνατο που τελικά
επιφέρει. (Δείτε το Αββακούμ 2:7)
Ένα παρόμοιο μάθημα διδάσκεται στο όραμα
του Ιωάννη καταγράφεται στο τελευταίο κεφάλαιο
του τελευταίου βιβλίου της Αγίας Γραφής. «1 Και
μοι έδειξε καθαρόν ποταμόν ύδατος της ζωής
λαμπρόν ως κρύσταλλον, εξερχόμενον εκ του θρόνου
του Θεού και του Αρνίου. 2 Εν τω μέσω της πλατείας
αυτής και του ποταμού εντεύθεν και εντεύθεν ήτο το
δένδρον της ζωής, φέρον καρπούς δώδεκα, καθ'
έκαστον μήνα κάμνον τον καρπόν αυτού, και τα
φύλλα του δένδρου είναι εις θεραπείαν των εθνών. 3
Και ουδέν ανάθεμα θέλει είσθαι πλέον· και ο θρόνος
του Θεού και του Αρνίου θέλει είσθαι εν αυτή, και οι
δούλοι αυτού θέλουσι λατρεύσει αυτόν.»
Αποκάλυψις 22:1 - 3
Επιπλέον, πληροφορούμαστε ότι «το Πνεύμα και
η νύφη» θα προμηθεύσουν ανάπαυαη από το νερό
της ζωής για όλους που θα δεχθούν πρόθυμα την
πρόσκληση: «Ας μετέχει δωρεάν του ύδατος της
ζωής.» (εδαφ. 17) Πόσο θαυμάσιο αυτό θα είναι
όταν το θέλημα του Θεού γίνει «επι γης, όπως είναι
στον ουρανό.» - Ματ.6:10
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Μάθημα Τέσσερα

H μεταμόρφωση συνεχίζεται
Εδάφιο κλειδί: «38 Και ο Πέτρος είπε προς
αυτούς· Μετανοήσατε, και ας βαπτισθή έκαστος
υμών εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεσιν
αμαρτιών, και θέλετε λάβει την δωρεάν του Αγίου
Πνεύματος.» - Πράξεις 2:38
Επιλεγμένο εδάφιο: Ιεζεκιήλ 47:13 - 23
Αυτό το μάθημα προορίζεται, εν μέρει, να
είναι μια συνέχεια θεμάτων που έχουν εξεταστεί
στη μελέτη της προηγούμενης εβδομάδας. Το
βιβλικό φόντο για το θέμα μας προέρχεται επίσης
από τον Ιεζεκιήλ και πραγματεύεται με τα όρια της
γης που πρέπει να επιτευχθούν από το Ισραήλ κατά
τη διάρκεια της βασιλείας.
Στις παρούσες συγκρουσεις μεταξύ του
Ισραήλ και των Αράβων, υπήρξαν απαιτήσεις και
ανταπαιτήσεις ως προς το ποιος είναι ο νόμιμος
ιδιοκτήτης της γης αυτής. Στην Αγία Γραφή, μας
δίνεται μια περιγραφή ως προς τα δικαιώματα
αυτής της γης για το σπέρμα του Αβραάμ, και μας
ειπώνεται επίσης, τόσο στην Παλαιά όσο και στην
Καινή Διαθήκη, ότι «εν τω Ισαάκ θέλει κληθή εις
σε σπέρμα.» - Γεν. 21:12; Ρωμ. 9:7, Εβρ. 11:17 - 18
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Πλησιάζοντας στο τέλος της ζωής του, ο
Μωυσής μίλησε στο Ισραήλ σχετικά με την κατοχή
της γης, λέγοντας, «7 στρέψατε και ακολουθήσατε
την οδόν σας και υπάγετε εις το όρος των
Αμορραίων και εις πάντας τους περιοίκους αυτού
εις την πεδιάδα, εις το όρος και εις την κοιλάδα και
εις την μεσημβρίαν και εις τα παράλια, την γην των
Χαναναίων και τον Λίβανον, έως του μεγάλου
ποταμού, του ποταμού Ευφράτου· «8 ιδού, εγώ
παρέδωκα έμπροσθέν σας την γήν· εισέλθετε και
κυριεύσατε την γην, την οποίαν ώμοσε Κύριος προς
τους πατέρας σας, προς τον Αβραάμ, προς τον Ισαάκ
και προς τον Ιακώβ, να δώση εις αυτούς και εις το
σπέρμα αυτών μετ' αυτούς.» - Δευτ. 1:7 - 8
Θα είναι απαραίτητο τόσο για Ιουδαίους
όσο και για τους Εθνικούς να εναρμονιστούν με τις
απαιτήσεις της Καινής Διαθήκης στη βασιλεία του
Θεού. Όλοι, επίσης, πρέπει να γίνουν πραγματικά
«Ισραηλίτες» για την επίτευξη αιώνιας ζωής εκείνη
την εποχή. Ούτως ενόντων των πραγμάτων, ο
ακριβής τρόπος με τον οποίο η παρούσα διαμάχη,
σχετικά με τα θέματα των συνόρων στη Μέση
Ανατολή, θα πρέπει να επιλυθεί σε αρμονία με τα
προηγούμενα εδάφια, δεν μπορεί να διακριθεί
πλήρως αυτή τη στιγμή.
Ωστόσο, το ένδοξο -μετά από θεία
παρέμβαση- αποτέλεσμα στις υποθέσεις των
ανθρώπων για τη δημιουργία και τη διατήρηση της
ειρήνης, έχει σαφώς προβλεφθεί στις Γραφές. «3
Και θέλει κρίνει αναμέσον λαών πολλών και θέλει
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ελέγξει έθνη ισχυρά, έως εις μακράν· και θέλουσι
σφυρηλατήσει τας μαχαίρας αυτών διά υνία και τας
λόγχας αυτών διά δρέπανα· δεν θέλει σηκώσει
μάχαιραν έθνος εναντίον έθνους ουδέ θέλουσι μάθει
πλέον τον πόλεμον.
4 Και θέλουσι κάθησθαι έκαστος υπό την
άμπελον αυτού και υπό την συκήν αυτού, και δεν
θέλει υπάρχει ο εκφοβών· διότι το στόμα του Κυρίου
των δυνάμεων ελάλησε.» - Μιχαίας 4:3 - 4
Σε αντίθεση με τα -χρησιμοποιούμενα ως
φόντο- εδάφιά μας, τα οποία περιγράφουν ορισμένα
χαρακτηριστικά της γήινης φάσης της βασιλείας
του Θεού, το εδάφιο κλειδί αντιμετωπίζει τα
προνόμια της μαθητείας κατά τη διάρκεια του
παρόντος αιώνα του Ευαγγέλιου. Αρχίζοντας με
τους Ιουδαίους κατά την Ημέρα της Πεντηκοστής
που μετανόησαν για τις αμαρτίες τους και δέχθηκαν
τον Χριστό ως Σωτήρα τους, αφιερωμένοι μαθητές
ήταν του Αρνίου, που συνέχισαν να λαμβάνουν το
Άγιο Πνεύμα, γεννηθέντες ως νέα πλάσματα εν
Χριστῶ, και κοινωνοί (κληρονόμοι) μιας ουράνιας
κληρονομιάς. Καθώς αυτή η ιερατική τάξη
αναπτύσσεται τώρα, όλοι όσοι έχουν γίνει δεκτοί
ως μέλη του σώματος του Χριστού μπορούν να
επιβεβαιώσουν την ενίσχυση της επιρροής του
Κυρίου στη ζωή τους, όπως ο ίδιος περιμένει για
την ολοκλήρωση της νύφης του.
Είθε ο κάθε αφιερωμένος πιστός να
ωθείται σε μεγαλύτερη θέρμη στη θυσιαστική
σχέση με το Χριστό, με την εξής ένδοξη επαγγελία,
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«6 Μακάριος και άγιος, όστις έχει μέρος εις την
πρώτην ανάστασιν· επί τούτων ο θάνατος ο δεύτερος
δεν έχει εξουσίαν, αλλά θέλουσιν είσθαι ιερείς του
Θεού και του Χριστού και θέλουσι βασιλεύσει μετ'
αυτού χίλια έτη.» - Αποκάλυψις 20:6
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Μάθημα πέντε

Ας χαρεί η Σιών
Εδάφιο κλειδί: «7 Πόσον ωραίοι είναι επί των
ορέων οι πόδες του ευαγγελιζομένου, του
κηρύττοντος ειρήνην· του ευαγγελιζομένου αγαθά,
του κηρύττοντος σωτηρίαν, του λέγοντος προς
την Σιών· Ο Θεός σου βασιλεύει.» - Ησαΐας 52:7
Επιλεγμένα εδάφια: Ησαΐας 52:1,2,7 - 12
Πριν από την ανάληψή Του στον Ουράνιο
Πατέρα, μετά από την ανάσταση και τις διάφορες
εμφανίσεις Του με τους μαθητές Του, ο Χριστός
τους επιβεβαίωσε ότι σύμφωνα με την φώτιση του
Αγίου Πνεύματος, θα έχουν μια ειδική αποστολή:
«8 αλλά θέλετε λάβει δύναμιν, όταν επέλθη το Άγιον
Πνεύμα εφ' υμάς, και θέλετε είσθαι εις εμέ μάρτυρες
και εν Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και
Σαμαρεία και έως εσχάτου της γης.» - Πράξεις 1:8
Αυτό το προνόμιο του κηρύγματος του
Ευαγγελίου υπήρξε θεμελιώδης πτυχή της ευθύνης
του καθαγιασμένου πιστού, και χρησίμευσε ως
μέσο για την ενίσχυση του σώματος του Χριστού
για σχεδόν δύο χιλιάδες χρόνια.
Όπως
παρατηρούμε τις συνθήκες που υπάρχουν στον
κόσμο σήμερα, είναι σαφές ότι υπάρχει μια
λαχτάρα από τους περισσότερους για την ειρήνη
32

και μια ανάπαυλα από όλα τα προβλήματα που
αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. Ωστόσο, παρά τις
προσπάθειες από τις κυβερνήσεις, επιστήμονες και
ιατρούς, είναι προφανές ότι δεν έχουν βρεθεί
πραγματικές λύσεις για να επίτευξη του τι
εξακολουθούν να επιθυμούν οι καρδιές των
ανθρώπων.
Το εδάφιό μας, το κλειδί, μας βεβαιώνει
ότι ο Θεός έχει ένα σχέδιο που θα ικανοποιήσει
όλες τις επιθυμίες της ανθρωπότητας. Είναι το
προνόμιο των μαθητών του Χριστού που
ακολουθούν τα χνάρια Του, για να επιβεβαιωθούν
τα καλά νέα της μεγάλης χαράς που
ανακοινώθηκαν από τον άγγελο κατά τη στιγμή της
γέννησης του Σωτήρα.
Μια σημαντική κατανόηση ως προς τη
φαινομενική καθυστέρηση στην εκπλήρωση του
σκοπού του Θεού, είναι το γεγονός ότι ο Ιησούς
ήρθε στη γη, κατά την πρώτη έλευση Του, για το
σκοπό της παροχής αντιλύτρου για να (εξ)αγοράσει
τον Αδάμ και τους απόγονούς του, με το δώσει τη
τέλεια ανθρώπινη ζωή Του ως θυσία. Αυτό ήταν το
πρώτο βήμα για την εκπλήρωση του σχεδίου του
Πατέρα. Επιπλέον, μια έκκληση έχει επεκταθεί σε
όλον αυτόν τον αιώνα του Ευαγγελίου στα μέλη της
πεσμένης ανθρώπινης φυλής που έχουν ανοιχτές
καρδιές και αυτιά που ακούν.
Αυτοί έχουν
προσκληθεί να αφιερώσουν τη ζωή τους στο Θεό,
ακολουθώντας το παράδειγμα του Ιησού, με το να
θυσιάζουν τα γήινα συμφέροντά τους σε
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αντάλλαγμα για ένα μερίδιο στην ερχόμενη
βασιλεία της δικαιοσύνης και ευλογιών.
Οι ένδοξοι σκοποί αυτοί έχουν αναγγελθεί
(προφυτευθεί) από τις Γραφές. Ο Πέτρος είπε σε
αυτούς που είχαν συγκεντρωθεί στην Ιερουσαλήμ
μετά την Πεντηκοστή:
«19 Μετανοήσατε λοιπόν και επιστρέψατε, διά να
εξαλειφθώσιν αι αμαρτίαι σας, διά να έλθωσι καιροί
αναψυχής από της παρουσίας του Κυρίου,
20 και αποστείλη τον προκεκηρυγμένον εις εσάς
Ιησούν Χριστόν,
21 τον οποίον πρέπει να δεχθή ο ουρανός μέχρι των
καιρών της αποκαταστάσεως πάντων, όσα ελάλησεν
ο Θεός απ' αιώνος διά στόματος πάντων των αγίων
αυτού προφητών.» - Πράξεις 3:19 - 21
Το εξώφυλλο του «The Dawn» (Η Αυγή)
διακηρύσσει αυτό το περιοδικό να είναι ένας
«προάγγελος της Παρουσίας του Χριστού.» Ως εκ
τούτου θα χαρούμε στο να δημοσιεύσουμε την
κατανόησή μας ότι ο Θεός, μέσα από την αόρατη
παρουσία του εξυψωμένου γιου του, του Ιησού
Χριστού, κρατάει (ασκεί) τον έλεγχο όλων των
υποθέσεων επι της γης κατά τη διάρκεια αυτής της
ταραχώδους χρόνου. (Ψαλ. 46:1 - 9) Όταν το σώμα
του Χριστού έχει ολοκληρωθεί, τότε ο Θεός θα
επέμβει όπως προείπε η Γραφή: «10 Ησυχάσατε και
γνωρίσατε ότι εγώ είμαι ο Θεός· θέλω υψωθή μεταξύ
των εθνών· θέλω υψωθή εν τη γη.» (εδαφ. 10) Τότε
θα υπάρξει μεγάλη χαρά, όπως το θέλημά του
γίνεται στη γη, και όλοι θα συμμετάσχουν
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διακηρύσσοντας τα λόγια του εδαφίου μας εδώ, «ο
Θεός σας βασιλεύει!»
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