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Οι Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης   
Ημέρας  Πιστεύουν . . . 
 
Η Αγία Γραφή - Παλαιά και Καινή Διαθήκη - είναι ο 

γραπτός Λόγος του Θεού, δοσμένος με θεία έ-

μπνευση διαμέσου αγίων ανθρώπων του Θεού, οι 

οποίοι μίλησαν και έγραψαν όπως το ΄Αγιο Πνεύμα 

τους κατεύθυνε. Στο Λόγο αυτό Ο Θεός παρέδωσε 

στον άνθρωπο τη γνώση, την αναγκαία για τη σω-

τηρία. Η Αγία Γραφή είναι η αλάνθαστη αποκάλυψη 

του θελήματός Του. Είναι το πρότυπο του χαρα-

κτήρα, η δοκιμή της πείρας, ο έγκυρος αποκαλυ-

πτής των διδασκαλιών και η αξιόπιστη καταγραφή 

των πράξεων του Θεού στην ιστορία. - 

Βασικές Διδαχές, 1 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 

Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 
 

Κανένα βιβλίο δεν αγαπήθηκε, δε μισήθηκε, δεν τιμήθη-
κε, δεν καταδικάσθηκε τόσο πολύ, όσο η Βίβλος. 
΄Ανθρωποι πέθαναν για τη Βίβλο. ΄Αλλοι φονεύθηκαν στο 
όνομά της. Αυτή ενέπνευσε τις μεγαλύτερες, τις ευγενέστε-
ρες πράξεις του ανθρώπου, αλλά και κατηγορήθηκε ως 
καταδικαστέα και εκφυλισμένη. Πόλεμοι εγέρθηκαν με λύσ-
σα κατά της Βίβλου, επαναστάσεις καλλιεργήθηκαν στις 
σελίδες της και βασιλείες συντρίφθηκαν σύμφωνα με την 
πρόγνωσή της. 

΄Ανθρωποι όλων των απόψεων - από τους απελευθε-
ρωμένους θεολόγους μέχρι τους κεφαλαιοκράτες, από τους 
φασίστες μέχρι τους μαρξιστές, από τους δικτάτορες μέχρι 
τους απελευθερωτές, από τους ειρηνοποιούς μέχρι τους 
στρατοκράτες - αναζητούν στις σελίδες της λέξεις που να 
δικαιώνουν τις πράξεις τους. 

Η μοναδικότητα της Βίβλου δεν προέρχεται από απαρά-
μιλλη πολιτική, πολιτιστική και κοινωνική επιρροή, αλλά 
από την πηγή της και το περιεχόμενό της. Είναι η θεία απο-
κάλυψη του μοναδικού Θεανθρώπου: ο Υιός του Θεού, ο 
Ιησούς Χριστός - ο Σωτήρας του κόσμου. 
 
Θεία Αποκάλυψη 

Ενώ μέσα από την ιστορία μερικοί αμφέβαλαν για την 
ύπαρξη του Θεού, πολλοί με εμπιστοσύνη βεβαιώνουν ότι 
Αυτός υπάρχει και ότι έχει αποκαλύψει τον εαυτό Του. Με 
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ποιον τρόπο ο Θεός αποκάλυψε τον εαυτό Του και πώς η 
Γραφή λειτουργεί στην αποκάλυψή Του; 
 

Γενική Αποκάλυψη. Η αντίληψη για το χαρακτήρα του 
Θεού που η ιστορία, η ανθρώπινη συμπεριφορά, η συνεί-
δηση και η φύση γνωστοποιούν, συχνά ονομάζεται «γενική 
αποκάλυψη» επειδή είναι προσιτή σε όλους και απευθύνε-
ται στη λογική. 

Για εκατομμύρια ανθρώπους, «οι ουρανοί διηγούνται την 
δόξαν του Θεού και το στερέωμα αναγγέλλει το έργον των 
χειρών αυτού» (Ψαλμ. ιθ΄1). Το ηλιοβασίλεμα, η βροχή, οι 
λόφοι και τα ρυάκια, όλα μαρτυρούν για ένα στοργικό Δημι-
ουργό. «Επειδή τα αόρατα αυτού βλέπονται φανερώς από 
κτίσεως κόσμου, νοούμενα διά των ποιημάτων, η τε αΐδιος 
αυτού δύναμις και η θειότης, ώστε αυτοί είναι αναπολόγη-
τοι» (Ρωμ. α΄20). 

΄Αλλοι βλέπουν απόδειξη της φροντίδας του Θεού στις 
ευτυχισμένες σχέσεις και στην εκπληκτική αγάπη μεταξύ 
φίλων, μελών της οικογένειας, ανδρογύνου, γονέων και 
παιδιών. «Ως παιδίον το οποίον παρηγορεί  η μήτηρ αυτού, 
ούτως εγώ θέλω σας παρηγορήσει.» (Ησ. ξς΄13). «Καθώς 
σπλαχνίζεται ο πατήρ τα τέκνα, ούτως ο Κύριος σπλαχνίζε-
ται τους φοβουμένους αυτόν.» (Ψαλμ. ργ΄13). 

Και όμως η ίδια λιακάδα που μαρτυράει για ένα στοργικό 
Δημιουργό, μπορεί να μεταβάλει τη γη σε καψαλισμένη έ-
ρημο με αποτέλεσμα τη λιμοκτονία. Η ίδια η βροχή μπορεί 
να μετατραπεί σε ορμητικά νερά που πνίγουν οικογένειες. 
Ο ίδιος μεγαλοπρεπής λόφος μπορεί να ραγίσει, να γκρεμι-
σθεί και τελικά να συνθλιβεί. Και στις ανθρώπινες σχέσεις 
συχνά εμπλέκονται ζήλια, φθόνος, οργή, ακόμη και μίσος 
που οδηγεί σε φόνο. 

Ο κόσμος γύρω μας δίνει ανάκατα σήματα, παρουσιάζο-
ντας τόσες ερωτήσεις όσες και απαντήσεις. Αποκαλύπτει 
μια σύγκρουση μεταξύ καλού και κακού, αλλά δεν εξηγεί 
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πώς ξεκίνησε αυτή η σύγκρουση, ποιος πολεμάει, γιατί ή 
ποιος τελικά θα νικήσει. 

 
Ειδική Αποκάλυψη. Η αμαρτία περιορίζει την αποκά-

λυψη του Θεού μέσα από τη φύση, θολώνοντας την ικανό-
τητά μας να ερμηνεύσουμε τη μαρτυρία του Θεού. Από α-
γάπη ο Θεός έδωσε μια ιδιαίτερη αποκάλυψη του εαυτού 
Του για να μας βοηθήσει να βρούμε απαντήσεις στις ερω-
τήσεις αυτές. Μέσα από την Παλαιά καθώς και από την 
Καινή Διαθήκη αποκαλύπτεται σε μας με έναν ιδιαίτερο 
τρόπο, μη αφήνοντας αμφιβολίες για το στοργικό χαρακτή-
ρα Του. Κατά πρώτον, η αποκάλυψή Του ήρθε διαμέσου 
των προφητών. Τέλος, η ύστατη αποκάλυψη προσωπικά 
διαμέσου του Ιησού Χριστού. (Εβρ. α΄1,2). 

Η Βίβλος περιέχει και δηλώσεις που αναφέρονται στην 
αλήθεια περί Θεού, και επίσης Τον αποκαλύπτει ως πρό-
σωπο. Και οι δύο όψεις της αποκάλυψης είναι αναγκαίες. 
Χρειαζόμαστε να γνωρίσουμε το Θεό μέσα από τον Ιησού 
Χριστό (Ιωάν. ιζ΄3), «καθώς είναι η αλήθεια εν τω Ιησού». 
(Εφεσ. δ΄21). Και χρησιμοποιώντας τη Γραφή, ο Θεός προ-
σπερνάει τα διανοητικά, ηθικά και πνευματικά μας εμπόδια, 
γνωστοποιώντας σε μας τη λαχτάρα να μας σώσει. 

 
Το Επίκεντρο των Γραφών  

Η Βίβλος αποκαλύπτει το Θεό και δεν κρύβει τίποτε σε 
ό,τι αφορά την ανθρωπότητα. Εκθέτει τη δυσχέρειά μας και 
αποκαλύπτει τη λύση του Θεού. Μας παρουσιάζει ως χαμέ-
νους, αλλοτριωμένους από το Θεό, και αποκαλύπτει τον 
Ιησού που μας ανευρίσκει και μας φέρει πίσω στο Θεό. 

Ο Ιησούς Χριστός είναι το επίκεντρο της Γραφής. Η Πα-
λαιά Διαθήκη παρουσιάζει  τον Υιό του Θεού ως το Μεσσία, 
το Λυτρωτή του κόσμου. Η Καινή Διαθήκη Τον αποκαλύπτει 
με το όνομα Ιησούς Χριστός, ο Σωτήρας. Κάθε σελίδα, είτε 
με σύμβολα είτε στην πραγματικότητα, παρουσιάζει κάποια 
φάση του έργου Του και του χαρακτήρα Του. Ο θάνατος του 
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Ιησού στο σταυρό είναι η υπέρτατη αποκάλυψη του χαρα-
κτήρα του Θεού. 

Ο σταυρός κάνει αυτή την υπέρτατη αποκάλυψη επειδή 
ενώνει δύο ακρότητες: την ανεξιχνίαστη κακία του ανθρώ-
που και την ανεξάντλητη αγάπη του Θεού. Τι μπορεί να μας 
δώσει μεγαλύτερη επίγνωση της ανθρώπινης σφαλερό-
τητας; Ποιος μπορεί να αποκαλύψει καλύτερα την αμαρτία; 
Ο σταυρός αποκαλύπτει ένα Θεό που συγκατατέθηκε να 
φονευθεί ο Μονογενής Υιός Του. Οποία θυσία! Ποια μεγα-
λύτερη αποκάλυψη αγάπης μπορούσε να κάνει ο Θεός! 
Πράγματι, το επίκεντρο της Γραφής είναι ο Ιησούς. Είναι η 
κεντρική σκηνή του υπερκόσμιου δράματος. Σύντομα ο θρί-
αμβος του Γολγοθά θα κορυφωθεί με την εξάλειψη του κα-
κού. Οι ανθρώπινες υπάρξεις και ο Θεός θα ενωθούν πάλι. 

Το θέμα της αγάπης του Θεού, ιδιαίτερα όπως τη βλέ-
πουμε στο σταυρικό θάνατο του Χριστού επάνω στο Γολ-
γοθά - η μέγιστη αλήθεια του σύμπαντος - είναι το επίκε-
ντρο της Βίβλου. Ως εκ τούτου, όλες οι μείζονες αλήθειες 
της Βίβλου πρέπει να μελετηθούν από αυτή την προοπτική. 

 
Η Συγγραφή της Βίβλου 

Η αυθεντία της Βίβλου σχετικά με την πίστη και τη δια-
γωγή στηρίζεται στην προέλευσή της. Οι συγγραφείς της 
ξεχώρισαν τη Βίβλο από κάθε άλλο βιβλίο. Αναφέρονται σε 
αυτή ως «Αγίαι Γραφαί», «ιερά γράμματα», «λόγια του 
Θεού». (Ρωμ. α΄2, Β΄Τιμ. γ΄15, Ρωμ. γ΄2, Εβρ. ε΄12). 

Η μοναδικότητα της Γραφής βασίζεται στην προέλευση 
και στην πηγή της. Οι συγγραφείς της Βίβλου δηλώνουν ότι 
τα μηνύματά τους δεν προέρχονται από τους ίδιους, αλλά 
τα έλαβαν από θεία πηγή. Με θεία έμπνευση ήσαν ικανοί να 
δουν τις αλήθειες τις οποίες μεταβίβασαν. (Ησ. α΄1, Αμώς 
α΄1, Μιχ. α΄1, Αββ. α΄1, Ιερ. λη΄21). 

Αυτοί οι συγγραφείς δήλωναν ότι το ΄Αγιο Πνεύμα επι-
κοινωνούσε με το λαό διαμέσου των προφητών. (Νεεμ. 
θ΄30, Ζαχ. ζ΄12). Ο Δαβίδ είπε: «Πνεύμα Κυρίου ελάλησε 
δι’εμού, και ο λόγος αυτού ήλθεν επί της γλώσσης μου.» 
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(Β΄Σαμ. κγ΄2). Ο Ιεζεκιήλ έγραψε: «Εισήλθεν εις εμέ το 
Πνεύμα», «Πνεύμα Κυρίου έπεσεν επ’εμέ», «με ανέλαβε το 
Πνεύμα». (Ιεζ. β΄2, ια΄5,24). Και ο Μιχαίας βεβαίωσε, «εγώ 
βεβαίως είμαι πλήρης δυνάμεως διά του Πνεύματος του 
Κυρίου». (Μιχ. γ΄8). 

Η Καινή Διαθήκη αναγνωρίζει το ρόλο του Αγίου Πνεύ-
ματος στη συγγραφή της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Ιησούς είπε 
ότι ο Δαβίδ εμπνεύσθηκε από το ΄Αγιο Πνεύμα. (Μάρκ. 
ιβ΄36). Ο Παύλος πίστευε ότι το ΄Αγιο Πνεύμα ελάλησε «διά 
Ησαΐου» (Πράξ. κη΄25). Ο Πέτρος αποκάλυψε ότι το ΄Αγιο 
Πνεύμα οδήγησε όλους τους προφήτες και όχι μερικούς 
(Α΄Πέτρ. α΄10,11, Β΄Πέτρ. α΄21). Καμιά φορά ο συγγραφέας 
σβήνεται τελείως στο βάθος, και μόνο ο πραγματικός συγ-
γραφέας - το ΄Αγιο Πνεύμα - αναγνωρίζεται: «Καθώς λέγει 
το Πνεύμα το ΄Αγιον . . .» «Εδηλοποίει το Πνεύμα το ΄Αγιον 
. . .» (Εβρ. γ΄7, θ΄8). 

Οι συγγραφείς της Καινής Διαθήκης αναγνώρισαν το 
΄Αγιο Πνεύμα ως την πηγή των δικών τους μηνυμάτων επί-
σης. Ο Παύλος εξήγησε: «Το δε Πνεύμα ρητώς λέγει ότι εν 
υστέροις καιροίς θέλουσιν αποστατήσει τινές από της πί-
στεως.» (Α΄Τιμ. δ΄1). Ο Ιωάννης είπε: «Κατά την Κυριακήν 
ημέραν ήλθον εις έκστασιν πνευματικήν». Στο κείμενο δια-
βάζουμε: «Εγενόμην εν πνεύματι εν τη κυριακή ημέρα» 
(Αποκ. α΄10). Και ο Ιησούς «διά του Αγίου Πνεύματος έδω-
κεν εντολάς εις τους αποστόλους» (Πράξ. α΄2, Εφεσ. γ΄3-5). 

Έτσι ο Θεός, στο πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος, απο-
καλύφθηκε στη Βίβλο. Την έγραψε όχι με το χέρι Του, αλλά 
με άλλα χέρια, περίπου σαράντα ζευγάρια σε μια περίοδο 
λίγο ως πολύ 1.500 ετών. Και εφόσον ο Θεός ΄Αγιο Πνεύμα 
ενέπνευσε τους συγγραφείς, άρα ο Θεός είναι ο συγγραφέ-
ας της. 

 
Έμπνευση της Γραφής 

Ο Παύλος λέει: «΄Ολη η Γραφή είναι θεόπνευστος» 
(Β΄Τιμ. γ΄16). Θεόπνευστος σημαίνει με την πνοή του Θεού. 
Ο Θεός ενέπνευσε την αλήθεια στις διάνοιες των ανθρώ-
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πων. Και αυτοί με τη σειρά τους τη διατύπωσαν με λόγια 
που βρίσκουμε στη Βίβλο. Ως εκ τούτου έμπνευση είναι η 
διαδικασία μέσα από την οποία ο Θεός γνωστοποιεί την 
αιώνια αλήθειά Του. 

 
Η Διαδικασία της Έμπνευσης. Η θεία αποκάλυψη δό-

θηκε με την έμπνευση του Θεού. «Υπό του Πνεύματος του 
Αγίου κινούμενοι ελάλησαν οι άγιοι άνθρωποι του Θεού.» 
(Β΄Πέτρ. α΄21). Αυτές οι αποκαλύψεις μορφωποιήθηκαν σε 
ανθρώπινη γλώσσα με όλες τις περιορισμένες δυνατότητες 
και τις ατέλειές της, αλλά παραμένουν η μαρτυρία του Θεού. 
Ο Θεός εμπνέει τους ανθρώπους, αλλά όχι τις λέξεις. 

Οι προφήτες είναι παθητικοί όπως τα μαγνητόφωνα που 
επαναλαμβάνουν ακριβώς ό,τι καταγράφηκε; Σε μερικές πε-
ριπτώσεις οι συγγραφείς έλαβαν την εντολή να εκφράσουν 
τα συγκεκριμένα λόγια του Θεού, αλλά στις περισσότερες 
περιπτώσεις ο Θεός τους καθοδήγησε να περιγράψουν με 
τον καλύτερο τρόπο τους ό,τι είδαν και άκουσαν. Στις περι-
πτώσεις αυτές οι συγγραφείς προσέφευγαν στη γλώσσα 
τους και στο ύφος της γραφής τους. 

Ο Παύλος έλεγε ότι «τα πνεύματα των προφητών υπο-
τάσσονται εις τους προφήτας» (Α΄Κορ. ιδ΄32). Η γνήσια 
έμπνευση δεν εξαλείφει την ατομικότητα, τη λογική, την 
ακεραιότητα ή την προσωπικότητα του προφήτη. 

Σε κάποιο βαθμό η σχέση του Μωυσή και του Ααρών 
απεικονίζει τη σχέση του Αγίου Πνεύματος και του συγγρα-
φέα. Ο Θεός είπε στο Μωυσή: «Ιδέ, εγώ σε κατέστησα 
Θεόν εις τον Φαραώ, και Ααρών ο αδελφός σου θέλει είσθαι 
προφήτης σου.» (Έξ. ζ΄1, 15,16). Ο Μωυσής μεταβίβαζε 
στον Ααρών τα μηνύματα του Θεού, και ο Ααρών - με τη 
σειρά του - τα γνωστοποιούσε με το δικό του λεκτικό και 
ύφος στο Φαραώ. Με τον ίδιο τρόπο οι βιβλικοί συγγραφείς 
μεταβίβαζαν τις θείες εντολές, σκέψεις και ιδέες με το δικό 
τους ύφος και λεκτικό. Επειδή ο Θεός επικοινωνεί με τον 
τρόπο αυτόν, το λεκτικό των διαφόρων βιβλίων της Γραφής 
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ποικίλει και επίσης αντανακλάει την παιδεία και την καλ-
λιέργεια των συγγραφέων. 

«Η Βίβλος δεν είναι ο τύπος της σκέψης και έκφρασης 
του Θεού. Οι άνθρωποι συχνά θα πουν ότι μια τέτοια έκ-
φραση δεν είναι θεία. Ο Θεός δε θέτει τον εαυτό Του προς 
κρίση στη Βίβλο από τις λέξεις, τη λογική, τη ρητορική. Οι 
συγγραφείς της Βίβλου ήταν άνθρωποι της πένας, αλλά όχι 
η πένα του Θεού.»1 «Η έμπνευση δεν ενεργεί επάνω στις 
λέξεις του ανθρώπου ή στις εκφράσεις, αλλά επάνω στον 
ίδιο τον άνθρωπο, ο οποίος κάτω από την επιρροή του Αγί-
ου Πνεύματος εμποτίζεται με σκέψεις. ΄Οσο για τις λέξεις, 
αυτές φέρουν τη σφραγίδα της ατομικής διάνοιας. Η θεία 
διάνοια διαχέεται. Η θεία διάνοια και θέληση συνδυάζεται με 
την ανθρώπινη διάνοια και θέληση. Έτσι, η έκφραση του 
ανθρώπου είναι ο λόγος του Θεού.»2 

 Σε μια και μόνη περίπτωση βλέπουμε ο  Θεός να μιλάει 
και να γράφει ακριβώς τα ίδια λόγια - τις Δέκα Εντολές. Αυ-
τές έχουν θεία και όχι ανθρώπινη σύνθεση (Έξ. κ΄1-17, 
λα΄18, Δευτ. ι΄4,5), παρά το γεγονός ότι εκφράσθηκαν μέσα 
στα όρια του  ανθρώπινου λεκτικού. 

Η Βίβλος λοιπόν είναι θεία αλήθεια εκφρασμένη σε αν-
θρώπινη γλώσσα. Φαντασθείτε ότι προσπαθείτε να διδάξε-
τε κβαντική φυσική σε ένα μωρό. Αυτό το είδος του προ-
βλήματος αντιμετωπίζει ο Θεός στην προσπάθειά Του να 
μεταδώσει τις θείες αλήθειες στην αμαρτωλή και με περιο-
ρισμένες δυνατότητες ανθρωπότητα. Αυτός είναι ο λόγος 
που περιστέλλει την επικοινωνία Του με μας. 

Υπάρχει μια παράλληλος ανάμεσα στην ενσάρκωση του 
Ιησού και στη Γραφή. Ο Ιησούς έγινε Θεάνθρωπος, το θείο 
και το ανθρώπινο σε ένα πρόσωπο. Έτσι, και η Βίβλος είναι 
θεία και ανθρώπινη μαζί. ΄Ο,τι λέχθηκε για το Χριστό, μπο-
ρεί να βεβαιωθεί και για τη Γραφή, ότι «ο Λόγος έγεινε σαρξ 
και κατώκησε μεταξύ ημών». (Ιωάν. α΄14). Αυτή η θεία και 
ανθρώπινη ένωση καθιστά τη Βίβλο μοναδική στα γραπτά. 
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Έμπνευση και οι Συγγραφείς. Το ΄Αγιο Πνεύμα ετοί-
μασε ορισμένα πρόσωπα να μεταδώσουν τη θεία αλήθεια. 
Η Βίβλος δεν εξηγεί σε λεπτομέρειες πώς κατέστησε ικανά 
αυτά τα άτομα, αλλά κατά κάποιον τρόπο διαμόρφωσε μια 
σχέση ανάμεσα στο θείο και στον ανθρώπινο παράγοντα. 

Εκείνοι που έλαβαν μέρος στη συγγραφή της Βίβλου, δεν 
εκλέχθηκαν με βάση τα φυσικά τάλαντα, ούτε η θεία απο-
κάλυψη οπωσδήποτε οδήγησε το πρόσωπο στο Θεό ή του 
εξασφάλισε την αιώνια ζωή. Ο Βαλαάμ έδωσε ένα θείο μή-
νυμα με θεία έμπνευση, αλλά ενήργησε αντίθετα προς τις 
συμβουλές του Θεού. (Αρ. κβ΄24). Ο Δαβίδ, τον οποίο χρη-
σιμοποίησε το ΄Αγιο Πνεύμα, διέπραξε μεγάλα εγκλήματα. 
(Ψαλμ. να΄). ΄Ολοι οι συγγραφείς της Βίβλου ήταν άνθρωποι 
με αμαρτωλή φύση, που είχαν ανάγκη καθημερινά τη θεία 
χάρη. (Ρωμ. γ΄12). 

Η έμπνευση της οποίας την εμπειρία είχαν οι βιβλικοί 
συγγραφείς, ήταν περισσότερο από μια απλή φώτιση ή θεία 
καθοδήγηση, επειδή αυτές τις λαμβάνουν όσοι αναζητούν 
την αλήθεια. Πράγματι, οι βιβλικοί συγγραφείς μερικές φο-
ρές έγραφαν χωρίς να καταλαβαίνουν στην πληρότητα το 
θείο μήνυμα που γνωστοποιούσαν (Α΄Πέτρ. α΄10-12). 

Οι αντιδράσεις των συγγραφέων στα μηνύματα που έ-
φερναν, δεν ήταν ομοιόμορφες. Ο Δανιήλ και ο Ιωάννης 
είπαν ότι βρέθηκαν σε μεγάλη αμηχανία μπροστά στα γρα-
πτά τους (Δαν. η΄27, Αποκ. ε΄4), και ο Πέτρος σημειώνει ότι 
άλλοι συγγραφείς εξερεύνησαν για τη σημασία των μηνυμά-
των τους ή των μηνυμάτων άλλων προφητών. (Α΄Πέτρ. 
α΄10). Μερικές φορές αυτά τα άτομα φοβήθηκαν να διακη-
ρύξουν κάποιο εμπνευσμένο μήνυμα, και μερικοί μάλιστα 
ήρθαν σε διαφωνία με το Θεό. (Αββ. α΄, Ιωνάς α΄1-3, δ΄1-
11). 

 
Η Μέθοδος και το Περιεχόμενο της Αποκάλυψης. Συ-

χνά το ΄Αγιο Πνεύμα μεταβιβάζει θεία γνώση μέσα από ο-
ράματα και όνειρα (Αρ. ιβ΄6). Μερικές φορές μιλάει ευδιάκρι-
τα ή στις εσωτερικές αισθήσεις του ανθρώπου. Ο Θεός μί-
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λησε στο Σαμουήλ κατευθείαν (Α΄Σαμ. θ΄15). Ο Ζαχαρίας 
έλαβε συμβολική απεικόνιση με ερμηνείες (Ζαχ. δ΄). Τα ου-
ράνια οράματα που ο Παύλος και ο Ιωάννης έλαβαν, συνο-
δεύονταν από προφορικές επεξηγήσεις (Β΄Κορ. ιβ΄1-4, Α-
ποκ. δ΄,ε΄). Ο Ιεζεκιήλ παρακολούθησε γεγονότα που δια-
δραματίσθηκαν σε άλλη περιοχή. ( Ιεζ. η΄). Μερικοί συγγρα-
φείς συμμετείχαν στα οράματά τους, εκτελώντας κάποια 
καθήκοντα σαν μέρος του ιδίου του οράματος (Αποκ. ι΄). 

΄Οσο για τα περιεχόμενα, σε μερικούς το ΄Αγιο Πνεύμα 
αποκάλυψε γεγονότα μελλοντικά (Δαν. β΄,ζ΄,η΄,ιβ΄). ΄Αλλοι 
συγγραφείς καταχώρησαν ιστορικά γεγονότα, είτε με βάση 
την προσωπική εμπειρία, ή συγκεντρώνοντας υλικό από 
υπάρχουσες ιστορικές καταχωρήσεις (Κριταί, Α΄Σαμουήλ, 
Β΄Χρονικών, Ευαγγέλια, Πράξεις). 

 
Έμπνευση και Ιστορία. Η βιβλική διεκδίκηση ότι «όλη η 

Γραφή είναι θεόπνευστος», ωφέλιμη για ηθική και πνευμα-
τική ζωή (Β΄Τιμ. γ΄15,16), δεν αφήνει αμφιβολία για θεία 
καθοδήγηση στη διαδικασία της εκλογής. Είτε η πληροφο-
ρία έρχεται από προσωπική παρατήρηση, προφορικές ή 
γραπτές πηγές, ή άμεση αποκάλυψη, όλα έρχονται στο 
συγγραφέα με την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος. Αυτό 
εγγυάται την αξιοπιστία της Βίβλου. 

Η Βίβλος αποκαλύπτει το σχέδιο του Θεού στη δυναμική 
Του αλληλεπίδραση με την ανθρώπινη φυλή, όχι σε συλλο-
γή αφηρημένων δογμάτων. Η αποκάλυψη του Ιδίου είναι 
ριζωμένη σε πραγματικά γεγονότα, τα οποία συνέβησαν σε 
συγκεκριμένο χρόνο και χώρο. Η αληθότητα των ιστορικών 
αφηγήσεων είναι στο έπακρο σπουδαία επειδή αυτά σχη-
ματίζουν το πλαίσιο για να κατανοήσουμε το χαρακτήρα του 
Θεού και την πρόθεσή Του για μας. Μια ορθή κατανόηση 
οδηγεί στην αιώνια ζωή, αλλά μια λαθεμένη άποψη οδηγεί 
στη σύγχυση και στο θάνατο. 

Ο Θεός έδωσε εντολή σε ορισμένους ανθρώπους να 
γράψουν μια ιστορία για τις σχέσεις Του με τον Ισραήλ. Αυ-
τές οι ιστορικές αφηγήσεις, γραμμένες από μια διαφορετική 
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άποψη από ό,τι η κοσμική ιστορία, αποτελούν ένα σπου-
δαίο τμήμα της Βίβλου. (Αρ. λγ΄1,2, Ναυή κδ΄25,26, Ιεζ. 
κδ΄1,2). Μας γνωστοποιούν την ιστορία με ακρίβεια και α-
ντικειμενικότητα, ιδωμένη από θεία προοπτική. Το ΄Αγιο 
Πνεύμα έδωσε στους συγγραφείς ειδική διορατικότητα ώστε 
να μπορούν να καταγράφουν γεγονότα διαμάχης μεταξύ 
του καλού και του κακού τα οποία αναδεικνύουν το χαρα-
κτήρα του Θεού και οδηγούν τους ανθρώπους σε αναζήτη-
ση της σωτηρίας τους. 

Τα ιστορικά γεγονότα είναι «παραδείγματα και εγράφη-
σαν προς νουθεσίαν ημών, εις τους οποίους τα τέλη των 
αιώνων έφθασαν». (Α΄Κορ. ι΄11). Ο Παύλος λέει: «Διότι όσα 
προεγράφησαν, διά την διδασκαλίαν ημών προεγράφησαν, 
διά να έχωμεν την ελπίδα διά της υπομονής και της παρη-
γορίας των γραφών.» (Ρωμ. ιε΄4). Η καταστροφή των Σο-
δόμων και Γομόρρων χρησιμεύει ως «παράδειγμα» ή ειδο-
ποίηση. (Β΄Πέτρ. β΄6, Ιούδα 7). Η εμπειρία της δικαίωσης 
του Αβραάμ αποτελεί παράδειγμα για κάθε πιστό (Ρωμ. 
δ΄1-25, Ιακ. β΄14-22). Ακόμη και οι πολιτικοί νόμοι της Πα-
λαιάς Διαθήκης που αφθονούν σε βαθιές πνευματικές έν-
νοιες, γράφηκαν προς δικό μας όφελος (Α΄Κορ. θ΄8,9). 

Ο Λουκάς αναφέρει ότι έγραψε το Ευαγγέλιό του επειδή 
ήθελε να δώσει μια περιγραφή της ζωής του Ιησού στο 
Θεόφιλο, «διά να γνωρίσης την βεβαιότητα των πραγμά-
των, περί των οποίων κατηχήθης» (Λουκά α΄4). Το κριτήριο 
του Ιωάννη για ποια γεγονότα της ζωής του Ιησού θα συ-
μπεριλάβει στο Ευαγγέλιό του ήταν «διά να πιστεύσητε ότι 
ο Ιησούς είναι ο Χριστός ο Υιός του Θεού, και πιστεύοντες 
να έχητε ζωήν εν τω ονόματι αυτού». (Ιωάν. κ΄31). Ο Θεός 
οδήγησε τους συγγραφείς της Βίβλου να παρουσιάσουν την 
ιστορία κατά τρόπο που θα μας οδηγήσουν στη σωτηρία. 

Οι βιογραφίες των βιβλικών προσωπικοτήτων μάς προ-
μηθεύουν μια ακόμη απόδειξη της θείας έμπνευσης. Αυτές 
οι αφηγήσεις σκιαγραφούν με επιμέλεια τόσο τις αδυναμίες 
όσο και τη δύναμη του χαρακτήρα τους. Με ακρίβεια περι-
γράφουν τις αμαρτίες τους καθώς και τις επιτυχίες τους. 
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Κανένα κάλυμμα δεν κρύβει την έλλειψη αυτοελέγχου 
του Νώε ή την απάτη του Αβραάμ. Οι παροξυσμοί του χα-
ρακτήρα που έδειξαν ο Μωυσής, ο Παύλος, ο Ιάκωβος, ο 
Ιωάννης καταχωρήθηκαν. Η βιβλική ιστορία εκθέτει τις 
πτώσεις του σοφότερου βασιλιά του Ισραήλ και τα ελαττώ-
ματα των δώδεκα πατριαρχών και των δώδεκα αποστόλων. 
Η Βίβλος δεν τους δικαιολογεί, ούτε επιδιώκει να ελαχιστο-
ποιήσει την ενοχή τους. Περιγράφει τι είναι και τι μπορούν 
να γίνουν με τη χάρη του Θεού. Χωρίς θεία έμπνευση κανέ-
νας βιογράφος δεν μπορεί να προβεί σε μια τέτοια ανάλυ-
ση. 

Οι συγγραφείς της Βίβλου θεωρούσαν όλες τις ιστορικές 
αφηγήσεις της ως αληθινές ιστορικές καταχωρήσεις και όχι 
ως μύθους και σύμβολα. Πολλοί σύγχρονοι σκεπτικιστές 
απορρίπτουν την ιστορία του Αδάμ και της Εύας, του Ιωνά,  
του Κατακλυσμού. Ο Ιησούς τη δεχόταν ως ιστορικώς ακρι-
βή και με πνευματικό περιεχόμενο (Ματθ. ιβ΄39-41. ιθ΄4-6, 
κδ΄37-39). 

Η Βίβλος δε διδάσκει μερική έμπνευση ή βαθμίδες έ-
μπνευσης. Αυτές οι θεωρίες  είναι εικασίες που αφαιρούν 
από τη Βίβλο τη θεία αυθεντικότητά της. 

 
Η Ακρίβεια της Βίβλου. ΄Οπως ο Ιησούς «έγεινε σαρξ 

και κατώκησε μεταξύ ημών» (Ιωάν. α΄14), έτσι, για να κατα-
λάβουμε και μεις την αλήθεια, η Βίβλος δόθηκε στη γλώσσα 
της ανθρωπότητας. Η θεία έμπνευσή της εγγυάται την αξι-
οπιστία της. 

Μέχρι ποιου σημείου ο Θεός διατήρησε σώα τη μεταβί-
βαση του κειμένου για να μας βεβαιώσει ότι είναι έγκυρη και 
αληθινή; Είναι σαφές ότι ενώ τα αρχαία χειρόγραφα διαφέ-
ρουν, οι ουσιώδεις αλήθειες έχουν διαφυλαχθεί.3 Ενώ είναι 
πιθανόν οι αντιγραφείς και οι μεταφραστές να έκαναν μι-
κρολάθη, οι αποδείξεις της βιβλικής αρχαιολογίας αποκα-
λύπτουν ότι πολλά υποτιθέμενα λάθη οφείλονται στην πα-
ρανόηση των διανοουμένων. Ορισμένα από αυτά τα προ-
βλήματα ενέσκηψαν επειδή οι άνθρωποι διάβαζαν τη βιβλι-
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κή ιστορία και τα ήθη με τα μάτια του δυτικού κόσμου. Πρέ-
πει να παραδεχθούμε ότι οι άνθρωποι γνωρίζουν μόνο κα-
τά μέρος - η ενόρασή τους στις θείες επεμβάσεις παραμένει 
αποσπασματική. 

Η διαπίστωση διαφορών δεν πρέπει να διαβρώσει την 
εμπιστοσύνη μας στη Βίβλο. Συχνά είναι προϊόντα λαθεμέ-
νης μας αντίληψης παρά πραγματικό λάθος. Ο Θεός δοκι-
μάζεται όταν συναντούμε φράση ή κείμενο που δεν μπο-
ρούμε να καταλάβουμε στην πληρότητα; Δεν είμαστε σε 
θέση να εξηγήσουμε κάθε κείμενο της Βίβλου, και δε χρειά-
ζεται να το κάνουμε. Οι εκπληρωθείσες προφητείες επαλη-
θεύουν την αξιοπιστία της Βίβλου. 

Παρά τις προσπάθειες που έγιναν για την καταστροφή 
της, η Βίβλος διατηρήθηκε με θαυμαστή και μάλιστα θαυμα-
τουργική ακρίβεια. Η σύγκριση των κυλίνδρων της Νεκράς 
Θαλάσσης με τα μεταγενέστερα χειρόγραφα της Παλαιάς 
Διαθήκης αποδεικνύει τη φροντίδα με την οποία μεταβιβά-
σθηκαν.4  ΄Ολα αυτά βεβαιώνουν την αξιοπιστία της Βίβλου 
ως η αλάνθαστη αποκάλυψη του θελήματος του Θεού.  
Η Αυθεντία των Γραφών 

Οι Γραφές έχουν θεία αυθεντία επειδή σε αυτές μιλάει ο 
Θεός διαμέσου του Αγίου Πνεύματος. Έτσι, η Βίβλος είναι ο 
γραπτός Λόγος του Θεού. Πού είναι η απόδειξη για την α-
ξίωση αυτή, και ποιες είναι οι εφαρμογές της για τη ζωή μας 
και την επιδίωξη της γνώσης; 

 
Οι αξιώσεις των Γραφών. Οι συγγραφείς της Βίβλου 

βεβαιώνουν ότι τα μηνύματά τους έρχονται κατευθείαν από 
το Θεό. «Ο λόγος του Θεού» ήρθε στον Ιερεμία, στον Ιεζε-
κιήλ, στον Ωσηέ και σε άλλους (Ιερ. α΄1,2,9, Ιεζ. α΄3, Ωσ. 
α΄1, Ιωήλ α΄1, Ιωνάς α΄1). Ως αγγελιοφόροι του Κυρίου 
(Αγγ. α΄13, Β΄Χρον. λς΄16), οι προφήτες του Θεού έλαβαν 
την εντολή να μιλήσουν στο όνομά Του, λέγοντας «ούτω 
λέγει ο Κύριος» (Ιεζ. β΄4, Ησ. ζ΄7). Τα λόγια Του αποτελούν 
τα θεία διαπιστευτήρια και τη θεία δικαιοδοσία. 
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Κατά διαστήματα, ο ανθρώπινος παράγοντας που χρη-
σιμοποιεί ο Θεός περνάει σε δεύτερο πλάνο. Ο Ματθαίος 
αναφέρεται στην εξουσία που βρίσκεται πίσω από τον 
προφήτη της Παλαιάς Διαθήκης με τα λόγια: «Τούτο δε ό-
λον έγεινε διά να πληρωθή το ρηθέν υπό του Κυρίου διά 
του προφήτου.» (Ματθ. α΄22). Βλέπει τον Κύριο ως τον ά-
μεσο παράγοντα - την αυθεντία, και τον προφήτη ως τον 
έμμεσο παράγοντα. 

Ο Πέτρος κατατάσσει τα γραπτά του Παύλου ως Γραφές 
(Β΄Πέτρ. γ΄15,16). Και ο Παύλος βεβαιώνει σχετικά με αυτά 
που έγραψε: «Ουδ’εγώ παρέλαβον αυτό παρ’ανθρώπου, 
ούτε εδιδάχθην, αλλά δι’αποκαλύψεως Ιησού Χριστού.» 
(Γαλ. α΄12). Οι συγγραφείς της Καινής Διαθήκης δέχονται τα 
λόγια του Χριστού ως η Γραφή, και αποδίδουν σε αυτά την 
ίδια αυθεντικότητα που έχουν και τα γραπτά της Παλαιάς 
Διαθήκης (Α΄Τιμ. ε΄18, Λουκά ι΄7). 

 
Ο Ιησούς και η αυθεντικότητα της Γραφής. Κατά τη 

διάρκεια της διακονίας Του τόνιζε την εξουσία της Γραφής. 
΄Οταν δοκιμάσθηκε από το Σατανά ή αντιμετώπισε τους 
αντιπάλους, η άμυνα και η επίθεσή Του ήταν «είναι γε-
γραμμένον». (Ματθ. δ΄4,7,10, Λουκά κ΄17). Είπε: «Με άρ-
τον μόνον δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με πάντα λό-
γον εξερχόμενον διά στόματος Θεού.» (Ματθ. δ΄4). ΄Οταν 
ρωτήθηκε πώς μπορεί κανείς να εισέλθει στην αιώνια ζωή, 
απάντησε: «Εν τω νόμω τί είναι γεγραμμένον; πώς αναγι-
νώσκεις;» (Λουκά ι΄26). 

Ο Ιησούς τοποθέτησε τη Βίβλο πάνω από τις ανθρώπι-
νες παραδόσεις και απόψεις. Μέμφθηκε τους Ιουδαίους 
που παραμέρισαν την εξουσία των Γραφών (Μάρκ. ζ΄7-9), 
και τους κάλεσε να τις μελετήσουν πιο προσεκτικά λέγο-
ντας: «Ποτέ δεν ανεγνώσατε εν ταις γραφαίς;» (Ματθ. 
κα΄42,  Μάρκ. ιβ΄10,26). 

Δεν αμφέβαλε κατά το ελάχιστο για την εξουσία του 
προφητικού λόγου, λέγοντας ότι αυτός αναφερόταν στον 
Ίδιο. Οι γραφές, είπε «είναι αι μαρτυρούσαι περί εμού». 
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(Ιωάν. ε΄39,46). Η πιο πειστική απόδειξη του Ιησού ότι είχε 
θεία αποστολή προέρχεται από την εκπλήρωση της προφη-
τείας της Παλαιάς Διαθήκης. (Λουκά κδ΄25-27). 

Έτσι, χωρίς επιφύλαξη, ο Χριστός δέχθηκε την Αγία 
Γραφή ως την έγκυρη αποκάλυψη του θελήματος του Θεού 
στην ανθρώπινη φυλή. Έβλεπε τη Γραφή ως ένα σώμα της 
αλήθειας, μια αντικειμενική αποκάλυψη, που δόθηκε για να 
βγάλει την ανθρωπότητα από το σκοτάδι των εσφαλμένων 
παραδόσεων και μύθων και να την οδηγήσει στο αληθινό 
φως της σωτήριας γνώσης. 

 
Το ΄Αγιο Πνεύμα και η Εξουσία της Γραφής. Κατά την 

επίγεια ζωή του Ιησού οι θρησκευτικοί ηγέτες και το ανέμε-
λο πλήθος δε διέκριναν την αληθινή ταυτότητά Του. Μερικοί 
θεωρούσαν ότι ήταν ένας προφήτης όπως ο Ιωάννης ο Βα-
πτιστής, ο Ηλίας, ο Ιερεμίας - απλώς ένας άνθρωπος. ΄Οταν 
ο Πέτρος ομολόγησε ότι ο Ιησούς ήταν «ο Χριστός, ο Υιός 
του Θεού του ζώντος», ο Ιησούς δήλωσε ότι η θεία φώτιση 
έκανε εφικτή αυτή την ομολογία. (Ματθ. ις’13-17). Ο Παύλος 
δίνει έμφαση στην αλήθεια αυτή: «Ουδείς δύναται να είπη 
Κύριον Ιησούν, ειμή διά Πνεύματος Αγίου.» (Α΄Κορ. ιβ΄3).  

Είναι το ίδιο και με το γραπτό Λόγο του Κυρίου. Χωρίς τη 
φώτιση του Αγίου Πνεύματος στις διάνοιές μας, δε θα μπο-
ρούσαμε ποτέ να κατανοήσουμε ορθά τη Βίβλο, ή και να 
την αναγνωρίσουμε ως το επιτακτικό θέλημα του Θεού. 
Επειδή «τα του Θεού ουδείς γινώσκει, ειμή το Πνεύμα του 
Θεού» (Α΄Κορ. β΄11), έπεται ότι «ο φυσικός άνθρωπος δεν 
δέχεται τα του Πνεύματος του Θεού, διότι είναι μωρία εις 
αυτόν, και δεν δύναται να γνωρίση αυτά, διότι πνευματικώς 
ανακρίνονται». (Α΄Κορ. β΄14). Κατά συνέπεια, «ο λόγος του 
σταυρού εις τους απολλυμένους είναι μωρία». (Α΄Κορ. 
α΄18). 

Μόνο με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος, το οποίο «ε-
ρευνά τα πάντα και τα βάθη του Θεού» (Α΄Κορ. β΄10), μπο-
ρεί ο καθένας να πεισθεί για την αυθεντία της Βίβλου ως η 
αποκάλυψη του Θεού και του θελήματός Του. Έτσι, ο σταυ-
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ρός «είναι δύναμις Θεού» (Α΄Κορ. α΄18), και ο καθένας 
μπορεί να συμφωνήσει με τη μαρτυρία του Παύλου: «Ημείς 
δεν ελάβομεν το πνεύμα του κόσμου, αλλά το Πνεύμα το εκ 
του Θεού, διά να γνωρίσωμεν τα υπό του Θεού χαρισθέντα 
εις ημάς.» (Α΄Κορ. β΄12). 

Η Αγία Γραφή και το ΄Αγιο Πνεύμα δεν μπορούν ποτέ να 
χωρισθούν. Το ΄Αγιο Πνεύμα είναι και συγγραφέας και απο-
καλυπτής της βιβλικής αλήθειας. 

Η αυθεντικότητα των Γραφών στη ζωή μας αυξάνεται ή 
μειώνεται ανάλογα με την ιδέα που έχουμε για τη θεία έ-
μπνευση. Εάν αποδεχόμαστε τη Βίβλο ότι είναι απλώς μια 
συλλογή από ανθρώπινες μαρτυρίες ή αν η αυθεντικότητα 
που της αποδίδουμε, κατά κάποιον τρόπο, εξαρτάται κατά 
πόσον αυτή επηρεάζει τα αισθήματα μας, υπονομεύουμε 
την αυθεντικότητά της στη ζωή μας. Αλλά όταν διακρίνουμε 
τη φωνή του Θεού να μιλάει μέσα από τους συγγραφείς, 
άσχετα πόσο αδύνατοι και ανθρώπινοι υπήρξαν, οι Γραφές 
γίνονται η απόλυτη αυθεντία σε θέματα διδασκαλίας, ελέγ-
χου, επανόρθωσης και εκπαίδευσης σύμφωνα με τη δικαι-
οσύνη (Β΄Τιμ. γ΄16). 

 
Το Πλαίσιο Κατανόησης της Βιβλικής Αυθεντίας. Οι 

αντιθέσεις μεταξύ της Βίβλου και της επιστήμης συνήθως 
είναι αποτέλεσμα θεώρησης. ΄Οταν δεν μπορούμε να εναρ-
μονίσουμε την επιστήμη με τη Βίβλο, είναι επειδή «έχουμε 
ατελή γνώση είτε της επιστήμης είτε της αποκάλυψης. . . 
Αλλά κατανοημένες ορθά, βρίσκονται σε τέλεια αρμονία.»6 

΄Ολη η ανθρώπινη σοφία πρέπει να υποταχθεί στην αυ-
θεντία της Γραφής. Οι βιβλικές αλήθειες είναι ο κανόνας με 
τον οποίο όλες οι άλλες ιδέες πρέπει να ελεγχθούν. Το να 
κριθεί ο Λόγος του Θεού με περιορισμένα ανθρώπινα πρό-
τυπα, είναι σαν να δοκιμάζουμε να μετρήσουμε τα άστρα με 
το μέτρο. Η Βίβλος δεν μπορεί να υποβληθεί σε ανθρώπι-
νους κανόνες. Είναι ανώτερη από όλη την ανθρώπινη σο-
φία και φιλολογία. Αντί να κρίνουμε τη Βίβλο, όλοι θα κρι-
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θούμε από αυτή, επειδή αυτή είναι το πρότυπο του χαρα-
κτήρα και η δοκιμή όλων των εμπειριών και σκέψεων. 

Τελικά, η Γραφή διατηρεί τη εξουσία πάνω από τα χαρί-
σματα που δίνει το ΄Αγιο Πνεύμα, συμπεριλαμβανομένης 
της  οδηγίας μέσα από το χάρισμα της προφητείας ή των 
γλωσσών (Α΄Κορ. ιβ΄, ιδ΄1, Εφεσ. δ΄7-16). Τα χαρίσματα 
του Αγίου Πνεύματος δεν υπερτερούν της Γραφής. Αντίθε-
τα, πρέπει να ελέγχονται από αυτή, και αν δε συμφωνούν 
μαζί της, πρέπει να απορριφθούν ως μη γνήσια. «Εις τον 
νόμον και εις την μαρτυρίαν, εάν δεν λαλώσι κατά τον λόγον 
τούτον, βεβαίως δεν είναι φως εν αυτοίς» (Ησ. η΄20). (Δείτε 
κεφάλαιο 17). 

 
Η Ενότητα της Γραφής 

Μια επιφανειακή ανάγνωση της Γραφής θα αποφέρει μια 
επιφανειακή κατανόηση αυτής. ΄Οταν αναγνωσθεί με τον 
τρόπο αυτόν, θα φαίνεται να είναι ένα συνονθύλευμα από 
αφηγήσεις, κηρύγματα και ιστορίες. ΄Ομως εκείνοι που είναι 
επιδεκτικοί στη φώτιση του Πνεύματος του Θεού, εκείνοι 
που θέλουν να αναζητήσουν τις κρυμμένες αλήθειες με υ-
πομονή και πολλή προσευχή, ανακαλύπτουν ότι η Βίβλος 
αποδεικνύει μια βαθύτερη ενότητα στην οποία διδάσκει τις 
αρχές της σωτηρίας. Η Βίβλος δεν έχει μονότονη ομοιο-
μορφία. Αντίθετα, περιλαμβάνει μια πλούσια και πολύχρω-
μη ποικιλία αρμονικών μαρτυριών με σπάνια και εξέχουσα 
ομορφιά. Και με αυτή την ποικιλία των απόψεων είναι σε 
θέση να ανταποκριθεί στις ανθρώπινες ανάγκες όλων των 
αιώνων. 

Ο Θεός δεν αποκαλύφθηκε στην ανθρωπότητα σε μια 
αδιάσπαστη αλυσίδα συνεχών ρήσεων, αλλά ολίγον κατ’ολί-
γον στις διαδοχικές γενεές. Είτε γράφηκαν από το Μωυσή 
στα λιβάδια της Μαδιάμ είτε από τον Παύλο στη φυλακή της 
Ρώμης, τα βιβλία της Γραφής αποκαλύπτουν τα ίδια μηνύ-
ματα εμπνευσμένα από το ΄Αγιο Πνεύμα. Μια κατανόηση 
αυτής της προοδευτικής αποκάλυψης συμβάλλει στην κα-
τανόηση της Βίβλου και της ενότητάς της. 
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Αν και γραμμένες από γενεές με χρονολογικές αποστά-
σεις, οι αλήθειες της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης πα-
ραμένουν αχώριστες και δεν αντιφάσκουν μεταξύ τους. Οι 
δύο Διαθήκες είναι μία, όπως ο Θεός είναι ένας. Η Παλαιά 
Διαθήκη μέσα από τις προφητείες και τα σύμβολα αποκα-
λύπτει το ευαγγέλιο για την έλευση του Σωτήρα. Η Καινή 
Διαθήκη μέσα από τη ζωή του Ιησού, αποκαλύπτει το Σω-
τήρα που ήρθε - το ευαγγέλιο στην πραγματικότητα. Και οι 
δύο αποκαλύπτουν τον ίδιο Θεό. Η Παλαιά Διαθήκη χρησι-
μεύει ως θεμέλιο της Καινής Διαθήκης. Προμηθεύει το κλειδί 
για το άνοιγμα της Καινής, ενώ η Καινή εξηγεί τα μυστήρια 
της Παλαιάς Διαθήκης. 

Ο Θεός μάς καλεί με προσήνεια να γνωρισθούμε μαζί 
Του, αναζητώντας Τον στο Λόγο Του. Σε αυτόν μπορούμε 
να βρούμε την πλούσια ευλογία για τη βεβαιότητα της σω-
τηρίας μας. Μπορούμε να ανακαλύψουμε για μας τους ίδι-
ους ότι η Γραφή είναι «ωφέλιμος προς διδασκαλίαν, προς 
έλεγχον, προς ανόρθωσιν, προς εκπαίδευσιν την μετά της 
δικαιοσύνης». Διαμέσου αυτής μπορεί «να ήναι τέλειος ο 
άνθρωπος του Θεού, ητοιμασμένος εις παν έργον αγαθόν». 
(Β΄Τιμ. γ΄16,17). 
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Οι Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης   
Ημέρας  Πιστεύουν . . . 
 
Ένας είναι ο Θεός: Πατέρας, Υιός και ΄Αγιο Πνεύ-

μα, μια ενότητα σε τρία συναιώνια Πρόσωπα. Ο 

Θεός είναι αθάνατος. παντοδύναμος, παντογνώ-

στης, υπεράνω όλων και πανταχού παρών. Είναι 

άπειρος και πέραν από την ανθρώπινη κατανόηση, 

όμως γνωστός επειδή ο Ίδιος αποκάλυψε τον εαυ-

τό Του. Είναι αιωνίως άξιος λατρείας, σεβασμού 

και υπηρεσίας εκ μέρους όλης της δημιουργίας. - 

Βασικές Διδαχές, 2 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 
Η ΘΕΟΤΗΤΑ 

 
Στο Γολγοθά σχεδόν όλοι απέρριψαν τον Ιησού. Μόνο 

λίγοι αναγνώρισαν ποιος πραγματικά ήταν ο Ιησούς, και 
μεταξύ αυτών ο θνήσκων ληστής, ο οποίος Τον ονόμασε 
Κύριο (Λουκά κγ΄42), και ο Ρωμαίος στρατιώτης ο οποίος 
είπε: «Αληθώς ο άνθρωπος ούτος ήτο Υιός Θεού» (Μάρκ. 
ιε΄39). 

΄Οταν ο Ιωάννης έγραψε, «εις τα ίδια ήλθε και οι ίδιοι δεν 
εδέχθησαν αυτόν» (Ιωάν. α΄11), σκεπτόταν όχι απλώς τον 
όχλο στο σταυρό, ή ακόμη και τον Ισραήλ, αλλά κάθε γενεά 
που έζησε. Εκτός από μια χεριά ανθρώπων, όλη η ανθρω-
πότητα, όπως ο τραχύς όχλος στο Γολγοθά, αρνήθηκε να 
αναγνωρίσει τον Ιησού ως Θεό και Σωτήρα της. Αυτή η άρ-
νηση, η μέγιστη και τραγικότατη της ανθρωπότητας, δείχνει 
ότι η γνώση των ανθρώπων περί Θεού είναι ριζικά ατελής. 

Η Γνώση περί Θεού  
Οι πολλές θεωρίες που προσπαθούν να εξηγήσουν το 

Θεό και τα πολλά επιχειρήματα υπέρ ή κατά της ύπαρξής 
Του, αποδεικνύουν ότι η ανθρώπινη σοφία αδυνατεί να ει-
σχωρήσει στο θείο. Το να εξαρτώμαστε μόνο από την αν-
θρώπινη σοφία για να μάθουμε περί Θεού, είναι σαν να 
χρησιμοποιούμε ένα μεγεθυντικό φακό για να μελετήσουμε 
τους αστερισμούς. Ως εκ τούτου, σε πολλούς η σοφία του 
Θεού είναι «αποκεκρυμμένη σοφία» (Α΄Κορ. β΄7). Γι’αυτούς 
ο Θεός είναι ένα μυστήριο. Ο Παύλος έγραψε: «Ουδείς των 
αρχόντων του αιώνος τούτου εγνώρισε. Διότι αν ήθελον 
γνωρίσει, δεν ήθελον σταυρώσει τον Κύριον της δόξης.» 
(Α΄Κορ. β΄8). 
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Μία από τις πιο βασικές εντολές των Γραφών είναι: «Θέ-
λεις αγαπά Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου, 
και εξ όλης της ψυχής σου, και εξ όλης της διανοίας σου.» 
(Ματθ. κβ΄37, Δευτ. ς΄5). Δεν μπορούμε να αγαπήσουμε 
κάποιον για τον οποίο δεν ξέρουμε τίποτε, και ούτε μπο-
ρούμε να εξιχνιάσουμε τα βάθη του Θεού (Ιώβ ια΄7). Τότε 
λοιπόν πώς μπορούμε να γνωρίσουμε και να αγαπήσουμε 
το Δημιουργό; 

 
Ο Θεός Μπορεί να Γνωρισθεί. Έχοντας υπόψη την αν-

θρώπινη δυσχέρεια, ο Θεός από αγάπη και συμπάθεια μας 
πλησίασε μέσα από τη Γραφή. Αυτή αποκαλύπτει ότι «ο 
Χριστιανισμός δεν είναι ένα πρακτικό αναζητήσεων του αν-
θρώπου για το Θεό, αλλά είναι το αποτέλεσμα της αποκά-
λυψης που ο Θεός δίνει για τον εαυτό Του και για τις προ-
θέσεις Του προς τον άνθρωπο».1  Αυτή η αποκάλυψη του 
εαυτού Του σκοπό είχε να γεφυρώσει το χάσμα ανάμεσα 
στον επαναστατημένο κόσμο και σε έναν περίφροντη Θεό. 

Η εκδήλωση της μέγιστης αγάπης του Θεού έρχεται μέ-
σα από την υπέρτατη αποκάλυψη του Ιησού Χριστού, του 
Υιού Του. Διαμέσου του Ιησού μπορούμε να γνωρίσουμε 
τον Πατέρα. ΄Οπως δηλώνει ο Ιωάννης, «ο Υιός του Θεού 
ήλθε, και έδωκεν εις ημάς νόησιν, διά να γνωρίζωμεν τον 
αληθινόν». (ΑΊωάν. ε΄20). 

Και ο Ιησούς είπε: «Αύτη είναι η αιώνιος ζωή, το να γνω-
ρίζωσι σε τον μόνον αληθινόν Θεόν και τον οποίον απέστει-
λας Ιησούν Χριστόν.» (Ιωάν. ιζ΄3).  

Αυτά είναι καλά νέα. Αν και είναι αδύνατον να γνωρίσου-
με στην εντέλεια το Θεό, η Γραφή παρέχει μια εφικτή γνώση 
γι’Αυτόν ώστε να εισέλθουμε σε μια σώζουσα σχέση μαζί 
Του. 

Απόκτηση Γνώσης του Θεού. Διαφορετική από τις άλ-
λες γνώσεις, η γνώση του Θεού, είναι τόσο θέμα καρδιάς 
όσο και μυαλού. Εμπλέκεται ολόκληρο το πρόσωπο και όχι 
μόνο η διάνοια. Απαιτείται ένα άνοιγμα προς το ΄Αγιο Πνεύ-
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μα και η προθυμία να εκτελούμε το θέλημα του Θεού (Ιωάν. 
ζ΄17, Ματθ. ια΄27). Ο Ιησούς είπε: «Μακάριοι οι καθαροί την 
καρδίαν, διότι αυτοί θέλουσιν ιδεί τον Θεόν.» (Ματθ. ε΄8). 

Κατά συνέπεια, οι άπιστοι δεν μπορούν να καταλάβουν 
το Θεό. Ο Παύλος αναφωνεί: «Πού ο σοφός; πού ο γραμ-
ματεύς, πού ο συζητητής του αιώνος τούτου; Δεν εμώρανεν 
ο Θεός την σοφία του κόσμου τούτου; Διότι επειδή εν τη 
σοφία του Θεού ο κόσμος δεν εγνώρισε τον Θεόν διά της 
σοφίας, ηυδόκησεν ο Θεός διά της μωρίας του κηρύγματος 
να σώση τους πιστεύοντας.» (Α΄Κορ. α΄20,21). 

Ο τρόπος που μαθαίνουμε να γνωρίσουμε το Θεό από 
τη Βίβλο, διαφέρει από όλες τις άλλες μεθόδους απόκτησης 
γνώσης. Δεν μπορούμε να θέσουμε τον εαυτό μας υπερά-
νω  του Θεού σαν αντικείμενο για να αναλυθεί και να προσ-
διορισθεί. Στην αναζήτησή μας να γνωρίσουμε το Θεό, ο-
φείλουμε να δεχθούμε την αυθεντία της αποκάλυψης του 
εαυτού Του, που είναι η Βίβλος. Εφόσον η Βίβλος ερμηνεύ-
ει τον εαυτό της, οφείλουμε να υποταχθούμε στις αρχές και 
στις μεθόδους που αυτή μας προμηθεύει. Χωρίς αυτή την 
καθοδηγητική γραμμή της Βίβλου δεν μπορούμε να γνωρί-
σουμε το Θεό.  

Γιατί τόσοι πολλοί άνθρωποι στην εποχή του Χριστού 
δεν μπόρεσαν να δουν στο πρόσωπο του Ιησού την απο-
κάλυψη του Θεού; Επειδή αρνήθηκαν να υποταχθούν στην 
οδηγία του Αγίου Πνεύματος μέσα από τη Βίβλο, παρανόη-
σαν το μήνυμα του Θεού και σταύρωσαν το Σωτήρα τους. 
Το πρόβλημά τους δεν ήταν διανοητικό. Η κλειστή καρδιά 
τους συσκότισε τη διάνοιά τους, με αποτέλεσμα την αιώνια 
απώλεια. 

Η ΄Υπαρξη του Θεού 
Οι δύο μεγαλύτερες πηγές απόδειξης της ύπαρξης του 

Θεού είναι το βιβλίο της φύσης και η Αγία Γραφή. 

Απόδειξη που Απορρέει από τη Δημιουργία. Ο καθέ-
νας μπορεί να μάθει για το Θεό μέσα από τη φύση και την 
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ανθρώπινη πείρα. Ο Δαβίδ έγραψε: «Οι ουρανοί διηγούνται 
την δόξα του Θεού και το στερέωμα αναγγέλλει το έργον 
των χειρών αυτού.» (Ψαλμ. ιθ΄1). Ο Ιωάννης ήταν βέβαιος 
ότι η αποκάλυψη του Θεού, συμπεριλαμβανομένης και της 
φύσης, φωτίζει τον καθένα. (Ιωάν. α΄9). Και ο Παύλος δια-
κήρυξε: «Τα αόρατα αυτού βλέπονται φανερώς από κτίσε-
ως κόσμου, νοούμενα διά των ποιημάτων.» (Ρωμ. α΄20). 

Ακόμη και η ανθρώπινη διαγωγή δίνει απόδειξη της θεί-
ας ύπαρξης. Στη λατρεία των Αθηναίων «τω αγνώστω 
Θεώ» ο Παύλος είδε μια απόδειξη πίστης στο Θεό και τους 
είπε: «Εκείνον λοιπόν τον οποίον αγνοούντες λατρεύετε, 
τούτον εγώ κηρύττω προς εσάς.» (Πράξ. ιζ΄23). Ο Παύλος 
επίσης είπε ότι η διαγωγή των μη-Χριστιανών  αποκάλυψε 
τη μαρτυρία «την συνείδησιν αυτών» και έδειξε ότι ο νόμος 
του Θεού είναι γραμμένος «εν ταις καρδίαις αυτών» (Ρωμ. 
β΄14,15). Αυτή η διαίσθηση ότι ο Θεός υπάρχει, βρίσκεται 
ακόμη και μεταξύ εκείνων που δεν έχουν πρόσβαση στο 
Θεό. Αυτή η γενική αποκάλυψη του Θεού οδήγησε σε κά-
ποια κλασσικά και ριζοσπαστικά επιχειρήματα για την ύ-
παρξη του Θεού.2 

 
Απόδειξη που Απορρέει από τη Γραφή. Η Γραφή δεν 

αποδεικνύει την ύπαρξη του Θεού. Τη θεωρεί δεδομένη. Το 
πρώτο εδάφιό της δηλώνει: «Εν αρχή εποίησεν ο Θεός τον 
ουρανόν και την γην.» (Γέν. α΄1). Αυτή περιγράφει το Θεό 
ως Δημιουργό, Συντηρητή και Νομοθέτη όλης της κτίσης. Η 
αποκάλυψη του Θεού μέσα από τη δημιουργία είναι τόσο 
ισχυρή, που δεν υπάρχει δικαιολογία για αθεϊσμό ο οποίος 
αναφύεται από την κατάπνιξη της θείας αλήθειας ή από μια 
διάνοια η οποία αρνείται να αναγνωρίσει τη βεβαιότητα ότι ο 
Θεός υπάρχει. (Ψαλμ. ιδ΄1, Ρωμ. α΄18-22,28). 

Υπάρχουν επαρκή τεκμήρια για την ύπαρξη του Θεού, 
για να πείσουν τον οποιονδήποτε που σοβαρά προσπαθεί 
να ανακαλύψει την αλήθεια γι’Αυτόν. Ακόμη, η πίστη είναι 
βασική προϋπόθεση, διότι «χωρίς πίστεως αδύνατον είιναι 
να ευαρεστήση τις εις αυτόν, διότι ο προσερχόμενος εις τον 
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Θεόν πρέπει να πιστεύη ότι είναι, και γίνεται μισθαποδότης 
εις τους εκζητούντας αυτόν». (Εβρ. ια΄6). 

Η πίστη στο Θεό οπωσδήποτε δεν είναι τυφλή. Βασίζεται 
σε επαρκή απόδειξη που βρίσκεται στις αποκαλύψεις του 
Θεού, και μέσα από τη Γραφή και μέσα από τη φύση. 

 
Ο Θεός της Γραφής 

Η Γραφή αποκαλύπτει τις ουσιώδεις αρετές του Θεού 
μέσα από τα ονόματα, τις δραστηριότητες και τις ιδιότητές 
Του. 

 
Τα Ονόματα του Θεού. Στην εποχή που γράφηκε η Βί-

βλος, τα ονόματα κατείχαν σπουδαία θέση, και αυτό ισχύει 
ακόμη στην Ανατολή. Εδώ το όνομα θεωρείται ότι αποκα-
λύπτει το χαρακτήρα αυτού που το φέρει, την πραγματική 
φύση του και την ταυτότητά του. Η βαρύτητα των ονομάτων 
του Θεού που φανερώνει τη φύση, το χαρακτήρα και τις α-
ρετές Του, αποκαλύπτεται στην εντολή Του «Μη λάβης το 
όνομα Κυρίου του Θεού σου επί ματαίω». (Έξ. κ΄7). Ο Δα-
βίδ έψαλε: «Θέλω ψαλμωδεί εις το όνομα Κυρίου του Υψί-
στου.» (Ψαλμ. ζ΄17). «΄Αγιον και φοβερόν το όνομα αυτού.» 
(Ψαλμ. ρια΄9). «Ας αινώσι το όνομα του Κυρίου, διότι το ό-
νομα αυτού μόνου είναι υψωμένον.» (Ψαλμ. ρμη΄13). 

Τα ονόματα Ελ και Ελωείμ (Θεός) αποκαλύπτουν τη θεία 
δύναμη. Περιγράφουν το Θεό ως τον ισχυρό και δυνατό, το 
Θεό της Δημιουργίας (Γέν. α΄1, Έξ. κ΄2, Δαν. θ΄4). Ελυόν 
(΄Υψιστος) και Ελ Ελυόν (Θεός ΄Υψιστος) εστιάζονται επάνω 
στην εξυψωμένη υπόστασή Του (Γέν. ιδ΄18-20, Ησ. ιδ΄14). 
Αδωνάϊ (Κύριος) περιγράφει το Θεό ως τον Πανίσχυρο Νο-
μοθέτη (Ησ. ς΄1, Ψαλμ. λε΄23). Αυτά τα ονόματα δίνουν έμ-
φαση στη μεγαλοσύνη και στην υπεροχή του χαρακτήρα 
του Θεού. 

΄Αλλα ονόματα του Θεού αποκαλύπτουν την επιθυμία 
Του να εισέλθει σε επικοιωνία με τους ανθρώπους. Σαντάι 
(Παντοκράτωρ) και Ελ Σαντάι (Θεός Παντοκράτωρ) περι-
γράφουν τον Παντοκράτορα Θεό, την πηγή ευλογίας και 
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παρηγοριάς (Έξ. ς΄3, Ψαλμ. 91:1). Το όνομα Ιαχβέ3, μετα-
φραζόμενο Ιεχωβά ή Κύριος, τονίζει την πιστότητα του 
Θεού στη διαθήκη και στη χάρη (Έξ. ιε΄2, Ωσηέ ιβ΄5,6). Στην 
Έξοδο ο Γιαχβέ περιγράφει τον εαυτό Του ως «Εγώ είμαι ο 
Ων» δείχνοντας την αμετάβλητη σχέση Του προς τους αν-
θρώπους. Σε ορισμένες περιπτώσεις ο Θεός αποκαλύφθη-
κε με πιο οικείο τρόπο ως «Πατήρ» (Δευτ. λβ΄6, Ησ. ξγ΄16, 
Ιερ. λα΄9, Μαλ. β΄10), ονομάζοντας τον Ισραήλ «υιός μου, 
πρωτότοκός μου» (Έξ. δ΄22, Δευτ. λβ΄19). 

Εκτός από το όνομα Πατήρ, τα ονόματα του Θεού στην 
Καινή Διαθήκη έχουν την ίδια έννοια με αυτά της Παλαιάς 
Διαθήκης. Στην Καινή Διαθήκη ο Ιησούς χρησιμοποιεί το 
όνομα Πατήρ για να μας φέρει σε μια πλησιέστερη και προ-
σωπική σχέση με το Θεό (Ματθ. ς΄9, Μάρκ. ιδ΄36, Ρωμ. 
η΄15, Γαλ. δ΄6). 

 
Οι δραστηριότητες του Θεού. Οι βιβλικοί συγγραφείς 

διέθεσαν περισσότερο χρόνο περιγράφοντας τις δραστηριό-
τητες του Θεού παρά την ύπαρξή Του. Παρουσιάζεται ως 
Δημιουργός (Γέν. α΄1, Ψαλμ. κδ΄1,2), ο Βαστάζων τον κό-
σμο (Εβρ. α΄3), Λυτρωτής και Σωτήρας (Δευτ. ε΄6, Β΄Κορ. 
ε΄19), σηκώνοντας το βάρος για το ύστατο πεπρωμένο της 
ανθρωπότητας. Καταστρώνει σχέδια (Ησ. μς΄11), προλέγει 
(Ησ. μς΄10) και υπόσχεται (Δευτ. ιε΄6, Β΄Πέτρ. γ΄9). Συγχω-
ρεί αμαρτίες (Έξ. λδ΄7), και κατά συνέπεια είναι άξιος της 
λατρείας μας (Αποκ. ιδ΄6,7). Τελικά, η Γραφή αποκαλύπτει 
το Θεό ως Κυβερνήτη «τον βασιλέα των αιώνων, τον άφ-
θαρτον, τον αόρατον, τον μόνον σοφόν Θεόν». (Α΄Τιμ. 
α΄17). Οι πράξεις Του βεβαιώνουν ότι είναι ένας προσωπι-
κός Θεός. 

 
Οι Ιδιότητες του Θεού. Οι συγγραφείς της Βίβλου δίνουν 

συμπληρωματικές πληροφορίες για τα βασικά χαρακτηρι-
στικά του Θεού μέσα από τις μαρτυρίες για τις θείες ιδιότη-
τές Του. 
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Οι προσωπικές ιδιότητες του Θεού συμπεριλαμβανομέ-
νων και ορισμένων όψεων της θείας φύσης Του, δεν έχουν 
δοθεί στα δημιουργημένα όντα. Ο Θεός είναι αυθύπαρκτος, 
«έχει ζωήν εν εαυτώ» (Ιωάν. ε΄26), είναι ανεξάρτητος στη 
θέλησή Του (Εφεσ. α΄5) και στη δύναμη (Ψαλμ. ριε΄3). Είναι 
παντογνώστης, γνωρίζοντας τα πάντα (Ιώβ λζ΄16, Ψαλμ. 
ρλθ΄1-18, ρμζ΄5, Α΄Ιωάν. γ΄20), επειδή είναι το ΄Αλφα και το 
Ωμέγα (Αποκ. α΄8), γνωρίζει το τέλος από την αρχή (Ησ. 
μς΄9-11). 

Ο Θεός είναι πανταχού παρών (Ψαλμ. ρλθ΄7-12, Εβρ. 
δ΄13), υπερβαίνοντας το διάστημα. Παραταύτα, είναι παρών 
σε κάθε μέρος του διαστήματος. Είναι αιώνιος (Ψαλμ. 90:2, 
Αποκ. α΄8), ξεπερνώντας τα όρια του χρόνου, αν και είναι 
καθ’όλα παρών σε κάθε στιγμή του χρόνου. 

Ο Θεός είναι παντοδύναμος. Το ότι τίποτε δεν είναι αδύ-
νατον γι’Αυτόν, μας βεβαιώνει πως εκπληρώνει οτιδήποτε 
σκοπεύει να κάνει (Δαν. δ΄17,25,35, Ματθ. ιθ΄26, Αποκ. 
ιθ΄6). Είναι αναλλοίωτος επειδή είναι τέλειος. Ο ίδιος λέει: 
«Εγώ είμαι ο Κύριος, δεν αλλοιούμαι». (Μαλ. γ΄6, Ψαλμ. 
λγ΄11, Ιακ. α΄17). Επειδή, κατά κάποια έννοια, αυτές οι ιδιό-
τητες καθορίζουν το Θεό, δε μεταβιβάζονται. 

Οι μεταβιβαζόμενες ιδιότητες του Θεού ρέουν από το 
στοργικό ενδιαφέρον Του προς την ανθρωπότητα. Αυτές 
περιλαμβάνουν την αγάπη (Ρωμ. ε΄8), τη χάρη (Ρωμ. γ΄24), 
τους οικτιρμούς (Ψαλμ. ρμε΄9), τη μακροθυμία (Β΄Πέτρ. 
γ΄15), την αγιότητα (Ψαλμ. 99:9), τη δικαιοσύνη (Έσδρα 
θ΄15, Ιωάν. ιζ΄25), τη δικαίωση (Αποκ. κβ΄12) και την αλή-
θεια (ΑΊωάν. ε΄20). Αυτά τα χαρίσματα έρχονται μόνο από 
τον ίδιο το Δοτήρα. 
 
Η Κυριαρχία του Θεού 

Η Γραφή διδάσκει με σαφήνεια για την κυριαρχία του 
Θεού. «Κατά την θέλησιν αυτού πράττει . . . δεν υπάρχει ο 
εμποδίζων την χείρα αυτού.» (Δαν. δ΄35). «Διότι συ έκτισας 
τα πάντα, και διά το θέλημά σου υπάρχουσι και εκτίσθη-
σαν.» (Αποκ. δ΄11). «Πάντα όσα ηθέλησεν ο Κύριος εποίη-
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σεν, εν τω ουρανώ και εν τη γη» (Ψαλμ. ρλε΄6). Έτσι, ο Σο-
λομών μπορούσε να πει: «Η καρδία του βασιλέως είναι εν 
τη χειρί του Κυρίου ως ρεύματα υδάτων. ΄Οπου θέλει, 
στρέφει αυτήν.» (Παρ. κα΄1). Ο Παύλος, γνωρίζοντας για 
την κυριαρχία του Θεού, έγραψε: «Θέλω δε επιστρέψει πά-
λιν εις εσάς, του Θεού θέλοντος» (Πράξ. ιη΄21, Ρωμ. ιε΄32), 
ενώ ο Ιάκωβος παρακινεί, «λέγετε, εάν ο Κύριος θελήση». 
(Ιακ. δ΄15). 

 
Προορισμός και Ανθρώπινη Ελευθερία. Η Βίβλος α-

ποκαλύπτει τον πλήρη έλεγχο του Θεού επάνω στον κό-
σμο. Αυτός «προώρισε» τους ανθρώπους «συμμόρφους 
της εικόνος του Υιού αυτού» (Ρωμ. η΄29,30), για να τους 
υιοθετήσει ως παιδιά Του και να λάβουν την κληρονομία. 
(Εφεσ. α΄4,5,11). Τι μπορεί να συνεπάγεται μια τέτοια κυρι-
αρχία για την ανθρώπινη ελευθερία; 

Το ρήμα προορίζω σημαίνει «καθορίζω εκ των προτέ-
ρων». Μερικοί θεωρούν ότι αυτά τα κείμενα διδάσκουν ότι ο 
Θεός αυθαίρετα εκλέγει μερικούς για σωτηρία και άλλους σε 
καταδίκη, ανεξάρτητα από τη δική τους εκλογή. Αλλά η με-
λέτη των συμφραζομένων δείχνει ότι ο Παύλος δε μιλάει ότι 
ο Θεός αποκλείει κάποιον από ιδιοτροπία. 

Η αξιοπιστία αυτών των κειμένων είναι πασιφανής Η Βί-
βλος ολοκάθαρα δηλώνει  ότι ο Θεός «θέλει να σωθώσι 
πάντες οι άνθρωποι, και να έλθωσιν εις επίγνωσιν της αλη-
θείας». (Α΄Τιμ. β΄4). Ο Θεός δε θέλει «να απολεσθώσι τινές, 
αλλά πάντες να έλθωσιν εις μετάνοιαν». (Β΄Πέτρ. γ΄9). Δεν 
υπάρχει καμιά απόδειξη ότι ο Θεός όρισε κάποιοι να απο-
λεσθούν. Μια τέτοια απόφαση θα ήταν άρνηση του Γολγο-
θά, όπου ο Ιησούς πέθανε για τον καθένα. Ο καθένας βρί-
σκεται στο εδάφιο «διότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός τον κό-
σμον, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, διά να μη 
απολεσθή πας ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχη ζωήν 
αιώνιον» (Ιωάν. γ΄16), και σημαίνει ότι οκαθένας μπορεί να 
σωθεί. 
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«Το ότι η ελεύθερη βούληση του ανθρώπου είναι ο απο-
φασιστικός συντελεστής στο προσωπικό πεπρωμένο του, 
αποδεικνύεται από το γεγονός ότι ο Θεός συνεχώς παρου-
σιάζει τα αποτελέσματα της υπακοής και της ανυπακοής, 
και προτρέπει τον αμαρτωλό να εκλέξει την υπακοή και τη 
ζωή (Δευτ. λ΄19, Ναυή κδ΄15, Ησ. α΄16,20, Αποκ. κβ΄17), 
και επίσης από το γεγονός ότι είναι δυνατόν σε έναν πιστό 
που κάποτε δέχθηκε τη χάρη, να αποσκιρτήσει και να χαθεί 
(Α΄Κορ. θ΄27, Γαλ. ε΄4, Εβρ. ς΄4-6, ι΄29) . . .  

«Ο Θεός προβλέπει την εκλογή που κάθε άτομο θα κά-
νει, αλλά η πρόγνωσή Του δεν αποφασίζει ποια θα είναι η 
εκλογή . . .  Ο βιβλικός προορισμός συνίσταται στην οριστι-
κή πρόθεση του Θεού ότι όλοι όσοι εκλέγουν να πιστέψουν 
στο Χριστό, θα σωθούν (Ιωάν. α΄12, Εφεσ. α΄4-10).»4 

Τότε τι εννοεί η Γραφή όταν λέει ότι ο Θεός αγάπησε τον 
Ιακώβ και μίσησε τον Ησαύ (Ρωμ. θ΄13), και ότι σκλήρυνε 
την καρδιά του Φαραώ (εδ. 15-18, Έξ. θ΄16, δ΄21); Τα συμ-
φραζόμενα αυτών των κειμένων δείχνουν ότι το ενδιαφέρον 
του Παύλου είναι η αποστολή και όχι η σωτηρία. Η λύτρωση 
είναι διαθέσιμη στον καθένα - αλλά ο Θεός εκλέγει ορισμένα 
πρόσωπα για ειδικές αποστολές. Η σωτηρία ήταν εξίσου 
διαθέσιμη για τον Ιακώβ και τον Ησαύ, αλλά ο Θεός έκλεξε 
τον Ιακώβ και όχι τον Ησαύ να είναι η γενεαλογία μέσα από 
την οποία θα έδινε το μήνυμα της σωτηρίας στον κόσμο. Ο 
Θεός εξασκεί την κυριαρχία Του στη στρατηγική της απο-
στολής Του. 

΄Οταν η Γραφή λέει ότι ο Θεός σκλήρυνε την καρδιά του 
Φαραώ, απλώς πιστώνει στο Θεό ότι Αυτός επιτρέπει να 
γίνει κάτι και δεν υποδηλώνει ότι το επιβάλει. Η αρνητική 
απάντηση του Φαραώ προς την κλήση του Θεού, στην 
πραγματικότητα επεξηγεί το σεβασμό του Θεού προς την 
ελευθερία του για εκλογή. 

 
Πρόγνωση και Ανθρώπινη Ελευθερία. Μερικοί πι-

στεύουν ότι ο Θεός σχετίζεται με τα πρόσωπα χωρίς να 
γνωρίζει την εκλογή τους μέχρι να την κάνουν, ότι ο Θεός 
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γνωρίζει μερικά μελλοντικά γεγονότα όπως η Δευτέρα Πα-
ρουσία, η χιλιετηρίδα και η αποκατάσταση της γης, αλλά 
δεν έχει ιδέα ποιοι θα σωθούν. Αισθάνονται ότι η δυναμική 
σχέση του Θεού με την ανθρώπινη φυλή θα ήταν ένας κίν-
δυνος αν Αυτός γνώριζε το κάθετι που θα συνέβαινε από 
αιωνιότητα σε αιωνιότητα. Μερικοί κάνουν και τη σκέψη ότι 
ο Θεός θα αισθανόταν ανία αν γνώριζε το τέλος από την 
αρχή.  

Αλλά η γνώση του Θεού για το τι θα κάνουν τα άτομα 
δεν παρεμβαίνει στο ό,τι εκλέγουν να κάνουν, περισσότερο 
από ό,τι η γνώση του ιστορικού για το τι έκαναν οι άνθρω-
ποι στο παρελθόν παρεμβαίνει στις πράξεις τους. Ακριβώς 
όπως μια κινηματογραφική μηχανή καταγράφει μια σκηνή 
αλλά δεν την αλλάζει, η πρόγνωση βυθίζει το βλέμμα στο 
μέλλον χωρίς να το αλλοιώνει. Η πρόγνωση της Θεότητας 
ποτέ δεν παραβιάζει την ανθρώπινη ελευθερία. 

 
Δυναμική στη Θεότητα 

 Υπάρχει μόνο ένας Θεός; Και τότε τι είναι ο Χριστός και 
το ΄Αγιο Πνεύμα; 

 
Το Ενιαίο του Θεού. Αντίθετα προς τα γύρω ειδωλολα-

τρικά έθνη, ο Ισραήλ πίστευε ότι υπάρχει ένας μόνο Θεός 
(Δευτ. δ΄35, ς΄4, Ησ. με΄5, Ζαχ. ιδ΄9). Η Καινή Διαθήκη δίνει 
την ίδια έμφαση για το ενιαίο του Θεού (Μάρκ. ιβ΄29-32, Ι-
ωάν. ιζ΄3, Α΄Κορ. η΄4-6, Εφεσ. δ΄4-6, Α΄Τιμ. β΄5). Αυτή η 
μονοθεϊστική έμφαση δεν έρχεται σε αντίθεση με τη χριστι-
ανική έννοια της τριαδικότητας του Θεού - Πατέρας, Υιός και 
΄Αγιο Πνεύμα. Μάλλον βεβαιώνει ότι δεν υπάρχει πάνθεον 
διαφόρων θεοτήτων. 

 
Η Πολλαπλότητα στη Θεότητα. Αν και η Παλαιά Διαθή-

κη δε διασαφηνίζει ότι ο Θεός είναι τριαδικός, κάνει νύξη για 
μια πολλαπλότητα στη Θεότητα. Κατά διαστήματα ο Θεός 
χρησιμοποιεί ρήματα και αντωνυμίες στον πληθυντικό ό-
πως «Ας κάμωμεν άνθρωπον κατ’εικόνα ημών» (Γέν. α΄26), 



2.  Η Θεότητα 

 30

«Ιδού, έγεινεν ο Αδάμ ως είς εξ ημών» (Γέν. γ΄22), «Έλθετε 
ας καταβώμεν» (Γέν. ια΄7). Κατά διαστήματα ο ΄Αγγελος του 
Κυρίου ταυτίζεται με το Θεό. Παρουσιαζόμενος στο Μωυσή, 
ο ΄Αγγελος του Κυρίου είπε: «Εγώ είμαι ο Θεός του πατρός 
σου, ο Θεός του Αβραάμ, ο Θεός του Ισαάκ, και ο Θεός του 
Ιακώβ.» (Έξ. γ΄6,.2). 

Διάφορα εδάφια διαχωρίζουν το Πνεύμα του Θεού από 
το Θεό. Στην ιστορία της Δημιουργίας «Πνεύμα Θεού εφέ-
ρετο επί της επιφανείας των υδάτων» (Γέν. α΄2). Μερικά 
κείμενα όχι μόνο αναφέρονται στο Πνεύμα, αλλά συμπερι-
λαμβάνουν ένα τρίτο πρόσωπο στο έργο του Θεού για τη 
λύτρωση. «Και τώρα Κύριος ο Θεός [ο Πατέρας] απέστειλεν 
εμέ [ο Υιός του Θεού] και το Πνεύμα αυτού [το ΄Αγιο Πνεύ-
μα]» (Ησ. μη΄16). «Έθεσα [ο Πατέρας] το Πνεύμα μου 
επ’αυτόν [ο Μεσσίας]. Θέλει εξαγγείλει κρίσιν εις τα έθνη» 
(Ησ. μβ΄1). 

 
Η Σχέση Μέσα στη Θεότητα. Η πρώτη έλευση του Χρι-

στού μάς δίνει μια πιο σαφή ενόραση για την Τριαδική Θεό-
τητα. Το ευαγγέλιο του Ιωάννου αποκαλύπτει ότι η Θεότητα 
συνίσταται από το Θεό Πατέρα (κεφάλαιο 3), από το Θεό 
Υιό (κεφάλαιο 4) και από το Θεό ΄Αγιο Πνεύμα (κεφάλαιο 5), 
μια ενότητα σε τρία συναιώνια πρόσωπα που έχουν μονα-
δική και μυστηριακή σχέση. 

1. Μια τρυφερή σχέση. ΄Οταν ο Ιησούς αναφώνησε, 
«Θεέ μου, Θεέ μου, διά τί με εγκατέλιψες;» (Ματθ. ιε΄34), 
υπέφερε για την αποξένωση από τον Πατέρα Του, την ο-
ποία είχε προκαλέσει η αμαρτία. Η αμαρτία έσπασε την 
πρωταρχκή σχέση της ανθρωπότητας με το Θεό (Γέν. γ΄6-
10, Ησ. νθ΄2). Στις τελευταίες ώρες Του ο Ιησούς, Αυτός 
που δε γνώρισε αμαρτία, έγινε αμαρτία για μας. Επιφορτι-
ζόμενος την αμαρτία μας, στη δική μας θέση, δοκίμασε τον 
αποχωρισμό από το Θεό, που ήταν η δική μας μοίρα - και 
κατά συνέπεια πέθανε. 

Οι αμαρτωλοί δε θα καταλάβουν ποτέ τι σήμαινε για τη 
Θεότητα ο θάνατος του Χριστού. Από την αιωνιότητα υπήρ-
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χε μαζί με τον Πατέρα Του και το ΄Αγιο Πνεύμα. ΄Ηταν συ-
ναιώνιοι, συνυπάρχοντες, με έκφραση αμοιβαίας αγάπης 
και προσφοράς. Να συνυπάρχουν στην αιωνιότητα, μαρτυ-
ρεί για την τέλεια, απόλυτη αγάπη που υπήρχε στη Θεότη-
τα. «Ο Θεός είναι αγάπη» (Α΄Ιωάν. δ΄8) σημαίνει ότι ο κα-
θένας ζούσε τόσο για τους άλλους ώστε είχαν την εμπειρία 
της πλήρους ευτυχίας. 

Ο ορισμός της αγάπης βρίσκεται στην Α΄Κορ. ιγ΄. Μερικοί 
αναρωτιούνται πώς οι αρετές της μακροθυμίας ή υπομονής 
θα ίσχυαν για τη Θεότητα, η οποία έχει μια τέλεια τρυφερή 
σχέση. Υπομονή χρειάσθηκε όταν είχε να αντιμετωτίσει 
τους επαναστάτες αγγέλους και αργότερα τους δύστροπους 
ανθρώπους.   

Δεν υπάρχει απόσταση μεταξύ των προσώπων του τρι-
αδικού Θεού. Και τα τρία πρόσωπα είναι θεϊκά, αν και μοι-
ράζονται τις θείες δυνάμεις και ιδιότητες. Στους ανθρώπι-
νους οργανισμούς την υπέρτατη εξουσία έχει ένα πρόσωπο 
- ένας πρόεδρος, βασιλιάς ή πρωθυπουργός. Στη Θεότητα, 
την υπέρτατη εξουσία έχουν και τα τρία Πρόσωπα. 

Ενώ η Θεότητα δεν είναι σε ένα πρόσωπο, ο Θεός είναι 
ένας σε προθέσεις, σε διάνοια και σε χαρακτήρα. Αυτή η 
ενότητα δεν εξαλείφει τις ξεχωριστές προσωπικότητες του 
Πατέρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ούτε το χωρι-
στό των προσωπικοτήτων μέσα στη Θεότητα καταστρέφει 
το μονοθεϊσμό της Γραφής ότι ο Πατέρας, ο Υιός και το 
΄Αγιο Πνεύμα είναι ένας Θεός. 

2. Μια λειτουργική σχέση. Μέσα στη Θεότητα υπάρχει 
ένα σύστημα λειτουργίας. Ο Θεός δεν επαναλαμβάνει μια 
εργασία χωρίς λόγο. Η τάξη είναι ο πρώτος νόμος του ου-
ρανού, και ο Θεός ενεργεί με μεθόδους τάξης. Αυτή η ευτα-
ξία απορρέει από τη διατήρηση της ενότητας στη Θεότητα. 
Ο Πατέρας φαίνεται να ενεργεί ως πηγή, ο Υιός ως Μεσίτης, 
και το ΄Αγιο Πνεύμα ως ο θέτων σε εφαρμογή. 

 Η ενσάρκωση ωραιότατα απέδειξε την εργασιακή σχέση 
των τριών προσώπων της Θεότητας. Ο Πατέρας έδωσε τον 
Υιό Του, ο Χριστός έδωσε τον εαυτό Του και το ΄Αγιο Πνεύ-
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μα έδωσε τη γέννηση του Χριστού (Ιωάν. γ΄16, Ματθ. α΄18, 
20). Η δήλωση του αγγέλου προς τη Μαρία δείχνει ολοφά-
νερα τις δραστηριότητες και των τριών στο μυστήριο του 
Θεού που έγινε άνθρωπος. «Πνεύμα ΄Αγιον θέλει επέλθει 
επί σε και δύναμις του Υψίστου θέλει σε επισκιάσει, διά τού-
το και το γεννώμενον εκ σου άγιον, θέλει ονομασθή Υιός 
Θεού.» (Λουκά α΄35). 

Κάθε μέλος της Θεότητας ήταν παρόν στη βάπτιση του 
Χριστού: ο Πατέρας εναθαρρύνοντας, ο Χριστός δίνοντας 
τον εαυτό Του να βαπτισθεί σαν παράδειγμά μας (Ματθ. 
γ΄13-15), και το ΄Αγιο Πνεύμα ενισχύοντας τον Ιησού. (Λου-
κά γ΄21,22). 

Προς το τέλος της επίγειας ζωής Του ο Ιησούς υποσχέ-
θηκε να στείλει το ΄Αγιο Πνεύμα παράκλητο ή βοηθό (Ιωάν. 
ιδ΄16). Λίγες ώρες αργότερα, κρεμασμένος επάνω στο 
σταυρό, ο Ιησούς έκραξε προς τον Πατέρα Του, «Θεέ μου, 
Θεέ μου, διά τί με εγκατέλιπες;» (Ματθ. κζ΄46). Σε αυτές τις 
κρίσιμες στιγμές της ιστορίας της σωτηρίας ο Πατέρας, ο 
Υιός και το ΄Αγιο Πνεύμα, όλοι αποτελούσαν μέρος της 
σκηνής. 

Σήμερα ο Πατέρας και ο Υιός μάς προσεγγίζουν διαμέ-
σου του Αγίου Πνεύματος. Ο Ιησούς είπε: «΄Οταν όμως έλ-
θη ο Παράκλητος, τον οποίον εγώ θέλω πέμψει προς εσάς 
παρά του Πατρός, το Πνεύμα της αληθείας, το οποίον εκ-
πορεύεται παρά του Πατρός, εκείνος θέλει μαρτυρήσει περί 
εμού.» (Ιωάν. ιε΄26). Ο Πατέρας και ο Υιός στέλνουν το 
΄Αγιο Πνεύμα να αποκαλύψει το Χριστό σε κάθε πρόσωπο. 
Το μεγάλο σχέδιο της Αγίας Τριάδας είναι να φέρει το Θεό 
και τη γνώση του Ιησού στον καθένα (Ιωάν. ιζ΄3), και να κα-
ταστήσει τον Ιησού παρόντα και πραγματικόν (Ματθ. κη΄20, 
Εβρ. ιγ΄5). Οι πιστοί είναι εκλεγμένοι για σωτηρία. Ο Πέτρος 
είπε: «Κατά πρόγνωσιν του Θεού Πατρός, διά του αγιασμού 
του Πνεύματος, εις υπακοήν και ραντισμόν του αίματος του 
Ιησού Χριστού.» (Α΄Πέτρ. α΄2). 

Η αποστολική ευλογία περιλαμβάνει και τα τρία πρόσω-
πα της Θεότητας. «Η χάρις του Κυρίου Ιησού Χριστού, και η 
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αγάπη του Θεού, και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος είη 
μετά πάντων υμών.» (Β΄Κορ. ιγ΄13). Ο Χριστός είναι επικε-
φαλής του καταλόγου. Το σημείο επαφής του Θεού με την 
ανθρωπότητα είναι διαμέσου του Ιησού Χριστού - του Θε-
ανθρώπου. Αν και τα τρία μέλη της Αγίας Τριάδας συνεργά-
ζονται για να σώσουν, μόνο ο Ιησούς έζησε ως άνθρωπος, 
πέθανε ως άνθρωπος και έγινε ο Σωτήρας μας. (Ιωάν. ς΄47. 
Ματθ. α΄21, Πράξ. δ΄12). Αλλά επειδή «ο Θεός ήτο εν τω 
Χριστώ, διαλλάσσων τον κόσμον προς εαυτόν» (Β΄Κορ. 
ε΄19), ο Θεός μπορούσε επίσης να ονομασθεί και Σωτήρας 
μας (Τίτον γ΄4), επειδή μας έσωσε διαμέσου του Σωτήρα 
Χριστού (Εφεσ. ε΄23, Φιλιπ. γ΄20, Τίτον γ΄6). 

Στη διαδικασία της λειτουργίας, τα μέλη της Θεότητας ε-
πιτελούν διαφορετικά καθήκοντα για τη σωτηρία του αν-
θρώπου. Το έργο του Αγίου Πνεύματος δεν προσθέτει κάτι 
για επάρκεια της θυσίας που ο Ιησούς υπέστη στο σταυρό. 
Διαμέσου του Αγίου Πνεύματος η συγχώρηση έγινε όταν ο 
Χριστός ανέβηκε στο σταυρό. Έτσι, ο Παύλος λέει «ο Χρι-
στός εις εσάς, η ελπίς της δόξης». (Κολ. α΄27). 

 
Το επίκεντρο στη σωτηρία 

Η πρώτη εκκλησία βάπτιζε τους πιστούς στο όνομα του 
Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. (Ματθ. κη΄19). 
Αλλά αφού ο Ιησούς αποκάλυψε την αγάπη του Θεού και 
τις προθέσεις Του, η Γραφή εστιάζεται σε Αυτόν. Αυτός είναι 
η ελπίδα που διαγραφόταν στην Παλαιά Διαθήκη μέσα από 
τις θυσίες και τις εορτές. Αυτός είναι το κεντρικό πρόσωπο 
στα ευαγγέλια. Αυτός είναι τα Καλά Νέα που κήρυξαν οι 
μαθητές στις ομιλίες και στα γραπτά τους - η Μακαρία Ελ-
πίδα. Η Παλαιά Διαθήκη προσβλέπει στην έλευσή Του, η 
Καινή Διαθήκη αναφέρεται στην πρώτη έλευσή Του και 
προσβλέπει στη Δεύτερη Έλευσή Του. 

Ο Χριστός, ο μεσίτης μεταξύ Θεού και ημών, μας ενώνει 
με τη Θεότητα. Ο Ιησούς είναι «η οδός, η αλήθεια και η 
ζωή». (Ιωάν. ιδ΄6). Τα καλά νέα επικεντρώνονται σε ένα 
Πρόσωπο και όχι απλώς σε μια πράξη. Είναι θέμα σχέσεων 
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και όχι κανονισμών - γιατί Χριστιανοσύνη είναι Χριστός. 
Βρίσκουμε σε Αυτόν τον πυρήνα, το περιεχόμενο και το γε-
νικό πλαίσιο για όλη την αλήθεια και τη ζωή. 

Βλέποντας στο σταυρό, διεισδύουμε στην καρδιά του 
Θεού. Στο όργανο αυτό του βασανισμού ο Θεός εξέχεε την 
αγάπη Του για μας. Διαμέσου του Χριστού η αγάπη της 
Θεοτητας γεμίζει τις άδειες και πονεμένες καρδιές μας. Ο 
Ιησούς κρεμάσθηκε εκεί ως προσφορά του Θεού και αντικα-
ταστάτης μας. Στο Γολγοθά ο Θεός κατέβηκε στο κατώτατο 
σημείο της γης για να μας συναντήσει, αλλά είναι ο ύψιστος 
τόπος όπου μπορούμε να πάμε. ΄Οταν πηγαίνουμε στο 
Γολγοθά, έχουμε ανέλθει όσο ψηλά μπορούμε  προς το 
Θεό. 

Στο σταυρό η Αγία Τριάδα έκανε πλήρη αποκάλυψη ανι-
διοτέλειας. Εκεί μας έγινε η πληρέστερη αποκάλυψή για το 
Θεό. Ο Χριστός έγινε άνθρωπος για να πεθάνει για τη φυλή 
μας. Έδωσε περισσότερη αξία στην ανιδιοτέλεια παρά στην 
ίδια Του την ύπαρξη. Ο Χριστός έγινε για μας «σοφία από 
Θεού, δικαιοσύνη τε και αγιασμός και απολύτρωσις.» 
(Α΄Κορ. α΄30). ΄Οποια και αν είναι η αξία ή η σημασία που 
έχουμε ή θα έχουμε, προέρχεται από τη θυσία Του στο 
σταυρό. 

Ο μόνος αληθινός Θεός είναι ο Θεός του σταυρού. Ο 
Χριστός αποκάλυψε στο σύμπαν την άπειρη αγάπη και τη 
σώζουσα δύναμη της Θεότητας. Αποκάλυψε έναν τριαδικό 
Θεό ο οποίος ήταν πρόθυμος να φθάσει στην αγωνία του 
χωρισμού από ανεπιφύλακτη αγάπη για έναν επαναστατη-
μένο πλανήτη. Από αυτόν το σταυρό ο Θεός διακηρύττει 
την τρυφερή πρόσκλησή Του προς εμάς: Να συνδιαλλαγείτε 
«και η ειρήνη του Θεού, η υπερέχουσα πάντα νουν, θέλει 
διαφυλάξει τας καρδίας σας και τα διανοήματά σας διά του 
Ιησού Χριστού». (Φιλιπ. δ΄7). 
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σελ. 15. 

2. Υπάρχουν κοσμολογικά, τεχνολογικά, οντολογικά, αν-
θρωπολογικά και θρησκευτικά επιχειρήματα. Δείτε π.χ. T. 
H. Jemison, Christian Beliefs (Mountain View, CA Pacific 
Press, 1959), σελ. 72. Richard Rice, The Reign of the God 
(Berrien Springs, MI, Andriews University Press, 1985), σελ. 
53-56). Αυτά τα επιχειρήματα δεν αποδεικνύουν την ύπαρ-
ξη του Θεού, αλλά δείχνουν ότι η ύπαρξη του Θεού είναι μια 
ισχυρή δυνατότητα. Τελικά όμως, η αποδοχή της ύπαρξης 
του Θεού βασίζεται στην πίστη. 

3. Ιαχβέ είναι «μια εικαστική μεταγραφή» του ιερού ονό-
ματος του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη (Έξ. γ΄14,15, ς΄3). Το 
προτότυπο στα εβραϊκά περιείχε τα τέσσερα συμφωνα 
YHWH. Με το πέρασμα του χρόνου, από φόβο μη βεβηλώ-
σουν το όνομα του Θεού, οι Ιουδαίοι αρνούντο να διαβά-
σουν αυτό το όνομα υψηλόφωνα. Αντί γι’αυτό, οπουδήποτε 
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παρουσιαζόταν το YHWH, θα διάβαζαν τη λέξη Αδωνάι. 
Κατά τον έβδομο ή όγδοο αιώνα μ.Χ., όταν τα φωνήεντα 
προστέθηκαν στις εβραϊκές λέξεις, οι Μασορίτες (λόγιοι Ιου-
δαίοι) πρόσθεσαν τα φωνήεντα του Αδωνάι στα σύμφωνα 
του YHWH. Ο συνδυασμός δημιούργησε τη λέξη Ιεχωβά. 
(Δείτε Siegfried H. Horn, Seventh Day Adventist Bible 
Dictionary, Don F. Neufeld, αναθεωρημενη έκδοση, 
[Washington D.C.: Review and Herald, 1979] σελ. 
1192,1193). 

4. «Predestination», SDA Encyclopedia, Don F. Neufeld, 
αναθεωρημενη έκδοση, (W Washington D.C.: Review and 
Herald, 1976), σελ. 1144. 
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Οι Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης   
Ημέρας  Πιστεύουν . . . 
 
Ο Αιώνιος Θεός ο Πατέρας είναι ο Δημιουργός, η 

Πηγή, ο Συντηρητής και ο Κυρίαρχος όλης της κτί-

σης. Είναι δίκαιος και άγιος, ελεήμων και φιλεύ-

σπλαχνος, μακρόθυμος και πλούσιος σε σταθερή 

αγάπη και πιστότητα. Οι ιδιότητες και οι ικανότητες 

που εκδηλώνονται στον Υιό και στο ΄Αγιο Πνεύμα, 

αποκαλύπτονται και στον Πατέρα. - 

Βασικές Διδαχές, 3 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 

 O ΘΕΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ 
 

Η μεγάλη ημέρα της κρίσης αρχίζει. Οι πύρινοι θρόνοι με 
τους φλόγινους τροχούς τοποθετούνται. Ο Παλαιός των Η-
μερών παίρνει θέση. Μεγαλοπρεπής σε εμφάνιση, προε-
δρεύει στο δικαστήριο. Η επιβλητική παρουσία Του διεισδύ-
ει στην απέραντη αίθουσα ακρόασης. Ένα πλήθος μαρτύ-
ρων στέκεται ενώπιόν Του. Η δίκη ξεκινάει, τα βιβλία ανοί-
γονται και αρχίζει η εξέταση της ζωής των ανθρώπων. (Δαν. 
ζ΄9,10). 

΄Ολο το σύμπαν περίμενε αυτή τη στιγμή. Ο Θεός Πατέ-
ρας θα εφαρμόσει τη δικαιοσύνη Του κατά των ασεβών. Η 
απόφαση εκδίδεται: «Εδόθη η κρίσις εις του αγίους.»  (Δαν. 
ζ΄22). Χαρούμενες υμνωδίες και ευχαριστίες αντηχούν πέρα 
ως πέρα στον ουρανό. Ο χαρακτήρας του Θεού εκδηλώνε-
ται σε όλη τη δόξα του και το θαυμαστό όνομά Του δικαιώ-
νεται στο σύμπαν ολόκληρο. 

 
Απόψεις για τον Πατέρα 

Ο Θεός Πατέρας συχνά παρερμηνεύεται. Πολλοί γνωρί-
ζουν για την αποστολή του Χριστού στη γη υπέρ της αν-
θρώπινης φυλής και το ρόλο του Αγίου Πνεύματος για το 
κάθε άτομο, αλλά ο Πατέρας τι κάνει για μας; Αντίθετα προς 
τον Υιό και το ΄Αγιο Πνεύμα, τελείως αποσύρθηκε από τον 
κόσμο μας, ο απών Γαιοκτήμων, η αμετακίνητη Θεότητα;   

Ή είναι, όπως πολλοί σκέπτονται γι’Αυτόν ‘’ο Θεός της 
Παλαιάς Διαθήκης’’ - ένας Θεός εκδίκησης που Τον χαρα-
κτηρίζει το ρητό «οφθαλμόν αντί οφθαλμού και οδόντα αντί 
οδόντος» (Ματθ. ε΄38, Έξ. κα΄24); Ένας απαιτητικός Θεός 
που αξιώνει τέλεια έργα - ειδάλλως! Ένας Θεός που βρί-
σκεται σε τέλεια αντίθεση προς την περιγραφή ενός τρυφε-
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ρού Θεού της Καινής Διαθήκης, που συνιστά να γυρίσουμε 
και το άλλο μάγουλο και να κάνουμε το δεύτερο μίλι (Ματθ. 
ε΄39-41); 
 
Ο Θεός Πατέρας στην Παλαιά Διαθήκη 

Η ενότητα της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης, και το 
κοινό σχέδιο λύτρωσης, αποκαλύπτονται από το γεγονός 
ότι είναι ο ίδιος Θεός που μιλάει και ενεργεί και στις δύο Δι-
αθήκες για τη σωτηρία του λαού Του. «Ο Θεός αφού ελά-
λησε το πάλαι προς τους πατέρας ημών διά των προφητών 
πολλάκις και πολυτρόπως, εν ταις εσχάταις ταύταις ημέραις 
ελάλησε προς ημάς διά του Υιού, τον οποίον έθεσε κληρο-
νόμον πάντων, δι’ου έκαμε τους αιώνας.» (Εβρ. α΄1,2). Αν 
και η Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται στα πρόσωπα της Θεότη-
τας, δεν κάνει διάκριση μεταξύ Αυτών. Αλλά η Καινή Διαθή-
κη καθιστά σαφές ότι ο Χριστός, ο Θεός Υιός ήταν ο ενερ-
γός παράγων στη Δημιουργία (Ιωάν. α΄1-3,14, Κολ. α΄16), 
και ότι ήταν ο Θεός που εξήγαγε τον Ισραήλ από την Αίγυ-
πτο (Α΄Κορ. ι΄1-4, Έξ. γ΄14, Ιωάν. η΄58). Με αυτά που η 
Καινή Διαθήκη λέει για το ρόλο του Χριστού στη Δημιουργία 
και στην Έξοδο, υπαινίσσεται ότι και η Παλαιά Διαθήκη συ-
χνά μας μεταφέρει την εικόνα του Θεού Πατέρα διαμέσου 
του Υιού. «Ο Θεός ήτο εν τω Χριστώ διαλλάσσων τον κό-
σμον προς εαυτόν.» (Β΄Κορ. ε΄19). Η Παλαιά Διαθήκη περι-
γράφει τον Πατέρα με τους ακόλουθους ορισμούς: 

 
Θεός Οικτιρμών. Κανένας αμαρτωλός άνθρωπος δεν 

είδε ποτέ το Θεό (Έξ. λγ΄20). Δεν έχουμε καμιά φωτογρα-
φία των χαρακτηριστικών Του. Ο Θεός επιδεικνύει το χαρα-
κτήρα Του με τις προσηνείς πράξεις Του και με την περι-
γραφική εικόνα που έδωσε ο Ίδιος στο Μωυσή: «Κύριος, 
Κύριος ο Θεός, οικτίρμων και ελεήμων, μακρόθυμος, και 
πολυέλεος, και αληθινός, φυλάττων έλεος εις χιλιάδας, συγ-
χωρών ανομίαν και παράβασιν και αμαρτίαν, και ουδόλως 
αθωόνων τον ένοχον. Ανταποδίδων την ανομίαν των πατέ-
ρων επί τα τέκνα, και επί τα τέκνα των τέκνων, έως τρίτης 
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και τετάρτης γενεάς.» (Έξ. λδ΄6,7, Εβρ. ι΄26,27). ΄Ομως οι 
οικτιρμοί δεν είναι τυφλή συγχώρηση αλλά οδηγείται από τις 
αρχές της δικαιοσύνης. Αυτοί που απορρίπτουν τους οι-
κτιρμούς Του, θερίζουν την τιμωρία που επιφέρει η ασέβεια. 

Στο Σινά ο Θεός εξέφρασε την επιθυμία Του να είναι φί-
λος του Ισραήλ, να είναι μαζί τους. Είπε στο Μωυσή: «Ας 
κάμωσιν εις εμέ αγιαστήριον διά να κατοικώ μεταξύ αυτών.» 
(Έξ. κε΄8). Επειδή ήταν η επίγεια διαμονή του Θεού, αυτό 
το αγιαστήριο έγινε το επίκεντρο της θρησκευτικής πείρας 
του Ισραήλ. 

 
Θεός Διαθήκης. Θέλοντας να καθιερώσει διαρκείς σχέ-

σεις, ο Θεός έκανε επίσημη διαθήκη με άτομα όπως ο Νώε 
(Γέν. θ΄1-17) και ο Αβραάμ (Γέν. ιβ΄1-3,7, ιγ΄14-17, ιε΄1,5,6, 
ιζ΄1-8, κβ΄15-18. (Δείτε επίσης κεφάλαιο 7). Αυτές οι διαθή-
κες αποκαλύπτουν έναν προσωπικό, τρυφερό Θεό που εν-
διαφέρεται σε ό,τι αφορά στο λαό Του. Στο Νώε έδωσε τη 
βεβαιότητα της τακτικής εναλλαγής των εποχών (Γέν. η΄22) 
και ότι ποτέ δε θα έφερνε άλλον παγκόσμιο κατακλυσμό 
(Γέν. θ΄11). Στον Αβραάμ υποσχέθηκε πολυάριθμους κλη-
ρονόμους (Γέν. ιε΄5-7) και μια γη όπου θα κατοικούσαν αυ-
τός και οι απόγονοί του (Γέν. ιε΄18, ιζ΄8). 

 
Θεός Λυτρωτής. Ως Θεός της Εξόδου, με θαυμαστό 

τρόπο οδήγησε ένα έθνος σκλάβων στην ελευθερία. Αυτή η 
μεγάλη λυτρωτική πράξη είναι το φόντο για όλη την Παλαιά 
Διαθήκη και παράδειγμα του πάθους Του να είναι ο Λυτρω-
τής μας. Ο Θεός δεν είναι ένα αποστασιοποιημένο, απο-
κομμένο αδιάφορο πρόσωπο, αλλά Ένας που έντονα ε-
μπλέκεται σε ό,τι μας αφορά. 

Οι ψαλμοί ειδικά είναι εμπνευσμένοι από το βάθος του 
τρυφερού ενδιαφέροντος του Θεού. «΄Οταν θεωρώ τους 
ουρανούς σου, το έργο των δακτύλων σου, την σελήνην και 
τους αστέρας, τα οποία συ εθεμελίωσας, τί είναι ο άνθρω-
πος ώστε να ενθυμήσαι αυτόν; ή ο υιός του ανθρώπου ώ-
στε να επισκέπτησαι αυτόν;» (Ψαλμ. η΄3,4). «Θέλω σε α-
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γαπά, Κύριε, η ισχύς μου. Ο Κύριος είναι πέτρα μου, και 
φρούριόν μου, και ελευθερωτής μου. Θεός μου, βράχος 
μου, επ’αυτόν θέλω ελπίζει. Η ασπίς μου και το κέρας της 
σωτηρίας μου, υψηλός πύργος μου.» (Ψαλμ. ιη΄1,2). «Διότι 
δεν εξουδένωσε και δεν απεστράφη τη θλίψιν του τεθλιμμέ-
νου.» (Ψαλμ. κβ΄24). 

 
Θεός Καταφυγής. Ο Δαβίδ είδε το Θεό ως Αυτόν στον 

οποίο μπορούμε να βρούμε καταφύγιο - όπως οι έξι πόλεις 
καταφυγίου των Ισραηλιτών, οι οποίες παρείχαν άσυλο 
στους φυγάδες που ήταν αθώοι. Το επαναλαμβανόμενο 
θέμα των ψαλμών για την καταφυγή περιγράφει και το Χρι-
στό και τον Πατέρα. Η Θεότητα ήταν καταφύγιο. «Διότι εν 
ημέρα συμφοράς θέλει με κρύψει εν τη σκηνή αυτού, θέλει 
με κρύψει εν τω αποκρύφω της σκηνής αυτού. Θέλει με 
υψώσει επί βράχον.» (Ψάλμ. κζ΄5). «Ο Θεός είναι καταφυγή 
ημών και δύναμις, βοήθεια ετοιμοτάτη εν ταις θλίψεσι.» 
(Ψαλμ. μς΄1). «Καθώς η Ιερουσαλήμ κυκλόνεται από ορέ-
ων, ούτως ο Κύριος κυκλόνει τον λαόν αυτού, από του νυν 
και έως του αιώνος.» (Ψαλμ. ρκε΄2). 

Ο ψαλμωδός εκφράζει τη μεγάλη λαχτάρα του για το 
Θεό: «Καθώς επιποθεί η έλαφος τους ρύακας των υδάτων, 
ούτως η ψυχή μου σε επιποθεί, Θεέ. Διψά η ψυχή μου τον 
Θεόν, τον Θεόν τον ζώντα.» (Ψαλμ. μβ΄1,2). Από πείρα ο 
Δαβίδ μαρτυρεί: «Επίρριψον επί τον Κύριον το φορτίον σου 
και αυτός θέλει σε ανακουφίσει. Δεν θέλει ποτέ συγχωρήσει 
να σαλευθή ο δίκαιος.» (Ψαλμ. νε΄22). «Ελπίζετε επ’αυτόν 
εν παντί καιρώ. Ανοίγετε, λαοί, ενώπιον αυτού τας καρδίας 
σας. Ο Θεός είναι καταφύγιον εις ημάς.» (Ψαλμ. ξβ΄8). «Συ, 
Κύριε, είσαι Θεός οικτίρμων, και ελεήμων, μακρόθυμος, και 
πολυέλεος, και αληθινός.» (Ψαλμ. πς΄15). 

 
Θεός συγχώρησης. Μετά τις αμαρτίες του - μοιχεία και 

φόνο, ο Δαβίδ ικέτευσε με θέρμη: «Ελέησόν με, ω Θεέ, κα-
τά το έλεός σου, κατά το πλήθος των οικτιρμών σου εξάλει-
ψον τα ανομήματά μου.» «Μη με απορρίψης από του προ-
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σώπου σου, και το πνεύμα το άγιόν σου μη αφαιρέσης 
απ’εμού.» (Ψαλμ. να΄1,11). Παρηγορήθηκε με τη βεβαιότη-
τα ότι ο Θεός είναι πολυέλεος. «Διότι όσον είναι το ύψος 
του ουρανού υπεράνω της γης, τόσον μέγα είναι το έλεος 
αυτού προς τους φοβουμένους αυτόν. ΄Οσον απέχει η ανα-
τολή από της δύσεως, τόσον απεμάκρυνεν αφ’ημών τας 
ανομίας ημών. Καθώς σπλαχνίζεται ο πατήρ τα τέκνα, ού-
τως ο Κύριος σπλαχνίζεται τους φοβουμένους αυτόν. Διότι 
αυτός γνωρίζει την πλάσιν ημών, ενθυμείται ότι είμεθα χώ-
μα.» (Ψαλμ. ργ΄11-14). 

 
Θεός Αγαθοσύνης. Για το Θεό διαβάζουμε: «Τον ποι-

ούντα κρίσιν εις τους αδικουμένους, τον δίδοντα τροφήν εις 
τους πεινώντας. Ο Κύριος ελευθερώνει τους δεσμίους, ο 
Κύριος ανοίγει τους οφθαλμούς των τυφλών, ο Κύριος α-
νορθοί τους κεκυρτωμένους, ο Κύριος αγαπά τους δικαίους, 
ο Κύριος διαφυλάττει τους ξένους, υπερασπίζεται τον ορ-
φανόν και την χήραν.» (Ψαλμ. ρμς΄7-9). Τι μεγαλειώδη ει-
κόνα του Θεού μας προσφέρουν οι Ψαλμοί! 

 
Θεός Πιστότητας. Παρά τη μεγαλοσύνη του Θεού, ο Ισ-

ραήλ απομακρύνθηκε από Αυτόν πολλές φορές (Λευιτ. κς΄, 
Δευτ. κη΄). Ο Θεός απεικονίζεται στοργικός προς τον Ισ-
ραήλ όπως ο άνδρας αγαπάει τη γυναίκα του. Το βιβλίο του 
Ωσηέ απεικονίζει έντονα την πιστότητα του Θεού απέναντι 
στην κατάφωρη απιστία και απόρριψη. Η συνεχιζόμενη 
συγχώρηση του Θεού αποκαλύπτει το χαρακτήρα Του της 
ανεπιφύλακτης αγάπης. 

Αν και ο Θεός επέτρεψε στο λαό Ισραήλ να γνωρίσει τις 
συμφορές ως αποτέλεσμα της απιστίας τους - σε μια προ-
σπάθεια να διορθώσει τη διαγωγή τους - τους περιέβαλε 
όμως με το έλεός Του. Τους βεβαίωσε: «Συ είσαι ο δούλος 
μου, εγώ σε έκλεξα και δεν θέλω σε απορρίψει. Μη φοβού, 
διότι εγώ είμαι μετά σου. Μη τρόμαζε διότι εγώ είμαι ο Θεός 
σου. Σε ενίσχυσα, μάλιστα σε εβοήθησα, μάλιστα σε υπε-
ρασπίσθην διά της δεξιάς της δικαιοσύνης μου.» (Ησ. 
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μα΄9,10). Παρά την απιστία τους, Αυτός τρυφερά υποσχέ-
θηκε: «Εάν δε ομολογήσωσι την ανομίαν αυτών και την α-
νομίαν των πατέρων αυτών διά την παράβασιν αυτών την 
οποίαν παρέβησαν εναντίον μου . . . εάν τότε ταπεινωθή η 
καρδία αυτών η απερίτμητος, και δεχθώσι τότε την τιμωρίαν 
της ανομίας αυτών, τότε θέλω ενθυμηθή την διαθήκην μου 
την προς τον Ιακώβ . . . την προς τον Ισαάκ . . . την προς 
τον Αβραάμ.» (Λευιτ. κς΄40-42, Ιερ. γ΄12). 

Ο Θεός υπενθυμίζει στο λαό Του τη λυτρωτική στάση 
Του: «Ισραήλ, δεν θέλεις λησμονηθή υπ’εμού. Εξήλειψα ως 
πυκνήν ομίχλην τας παραβάσεις σου, και ως νέφος τας α-
μαρτίας σου. Επίστρεψον προς εμέ, διότι εγώ σε ελύτρω-
σα.» (Ησ. μδ΄21,22). Καθόλου παράξενο που λέει: «Εις εμέ 
εμβλέψατε και σώθητε, πάντα τα πέρατα της γης, διότι εγώ 
είμαι ο Θεός και δεν υπάρχει άλλος.» (Ησ. με΄22). 

 
Θεός Σωτηρίας και Εκδίκησης. Η περιγραφή του Θεού 

στην Παλαιά Διαθήκη ως Θεός εκδίκησης πρέπει να κατα-
νοηθεί από τα συμφραζόμενα της καταστροφής του πιστού 
λαού Του από τους ασεβείς. Με την έκφραση «η ημέρα του 
Κυρίου» οι προφήτες αποκαλύπτουν τις ενέργειες του Θεού 
υπέρ του λαού Του στα τέλη των αιώνων. Αυτή είναι μια 
ημέρα σωτηρίας για το λαό Του αλλά και μια ημέρα εκδίκη-
σης για τους εχθρούς του λαού Του οι οποίοι θα καταστρα-
φούν. «Είπατε προς τους πεφοβημένους την καρδίαν, Ι-
σχύσατε, μη φοβείσθε, Ιδού ο Θεός σας θέλει ελθεί και θέλει 
σας σώσει.» (Ησ. λε΄4). 

 
Πατέρας Θεός. Απευθυνόμενος στον Ισραήλ, ο Μωυσής 

αναφέρεται στο Θεό ως τον Πατέρα τους ο οποίος τους λύ-
τρωσε: «Δεν είναι αυτός ο πατήρ σου όστις σε εξηγόρασε;» 
(Δευτ. λβ΄6). Διαμέσου της λύτρωσης ο Θεός υιοθέτησε τον 
Ισραήλ ως παιδί Του. Ο Ησαΐας έγραψε: «Κύριε, συ είσαι ο 
Πατήρ ημών.» (Ησ. ξδ΄8, ξγ΄16). Μέσω του Μαλαχία ο Θεός 
βεβαιώνει: «Εγώ είμαι πατήρ.» (Μαλ. α΄6). Και αλλού ο Μα-
λαχίας αναφέρει την πατρότητα του Θεού στο ρόλο Του ως 
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Δημιουργού: «Δεν είναι είς πατήρ πάντων ημών; Δεν έπλα-
σεν ημάς είς Θεός;» (Μαλ. β΄10). Ο Θεός είναι ο Πατέρας 
μας και με τη δημιουργία και με τη λύτρωση. Τι ένδοξη αλή-
θεια! 
 
Ο Θεός Πατέρας στην Καινή Διαθήκη 

Ο Θεός της Παλαιάς Διαθήκης δε διαφέρει από το Θεό 
της Καινής Διαθήκης. Ο Θεός Πατέρας αποκαλύπτεται ως η 
αρχή των πάντων, ο Πατέρας των αληθινών πιστών, και με 
μια μοναδική έννοια ο Πατέρας του Ιησού Χριστού. 

 
Ο Πατέρας όλης της Δημιουργίας. Ο Παύλος προσδιο-

ρίζει την ταυτότητα του Πατέρα, ξεχωρίζοντάς Τον από τον 
Ιησού Χριστό: «Είναι είς Θεός ο Πατήρ, εξ ου τα πάντα . . . 
και είς Κύριος Ιησούς Χριστός, δι’ου τα πάντα και ημείς 
δι’αυτού.» (Α΄Κορ. η΄6, Εβρ. ιβ΄9, Ιωάν. α΄17). Επίσης μαρ-
τυρεί: «Κάμπτω τα γόνατά μου προς τον Πατέρα του Κυρί-
ου ημών Ιησού Χριστού, εκ του οποίου πάσα πατριά εν ου-
ρανοίς και επί γης ονομάζεται.» (Εφεσ. γ΄14,15). 

 
Ο Πατέρας όλων των Πιστών. Στην εποχή της Καινής 

Διαθήκης αυτή η πνευματική σχέση πατέρας-παιδί υπάρχει 
όχι μόνο μεταξύ Θεού και του έθνους του Ισραήλ αλλά με-
ταξύ Θεού και κάθε πιστού ατόμου. Ο Ιησούς προμηθεύει 
τις κατευθυντήριες γραμμές για τη σχέση αυτή (Ματθ. ε΄45, 
ς΄6-15), η οποία στηρίζεται στην αποδοχή του Ιησού Χρι-
στού από τον πιστό. (Ιωάν, α΄12,13). 

Με τη λύτρωση που έχει εκπονήσει ο Χριστός, οι πιστοί 
υιοθετούνται ως παιδιά του Θεού. Το ΄Αγιο Πνεύμα διευκο-
λύνει αυτή τη σχέση. Ο Χριστός ήρθε «διά να εξαγοράση 
τους υπό νόμον, διά να λάβωμεν την υιοθεσίαν. Και επειδή 
είσθε υιοί, εξαπέστειλεν ο Θεός το Πνεύμα του Υιού αυτού 
εις τας καρδίας σας, το οποίον κράζει, Αββά ο Πατήρ.» 
(Γαλ. δ΄5,6, Ρωμ. η΄15,16). 
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Ο Ιησούς Αποκαλύπτει τον Πατέρα. Ο Ιησούς, ο Θεός 
Υιός, εξασφάλισε την πιο εμβριθή εικόνα του Θεού Πατέρα 
όταν ο Ίδιος, ως η αποκάλυψη του Θεού, ήρθε με ανθρώ-
πινη σάρκα (Ιωάν. α΄1,14). Ο Ιωάννης δηλώνει: «Ουδείς 
είδε ποτέ τον Θεόν. Ο Μονογενής Υιός . . . εκείνος εφανέ-
ρωσεν αυτόν.» (Ιωάν. α΄18). Ο Ιησούς είπε: «Κατέβην εκ 
του ουρανού.» (Ιωάν. ς΄38). «΄Οστις είδεν εμέ, είδε τον Πα-
τέρα.» (Ιωάν. ιδ΄9). Το να γνωρίσουμε τον Ιησού είναι να 
γνωρίσουμε τον Πατέρα. 

Η προς Εβραίους Επιστολή υπογραμμίζει τη σπουδαιό-
τητα αυτής της προσωπικής αποκάλυψης: «Ο Θεός αφού 
ελάλησε το πάλαι προς τους πατέρας ημών διά των προφη-
τών πολλάκις και πολυτρόπως, εν ταις εσχάταις ταύταις η-
μέραις ελάλησε προς ημάς διά του Υιού, τον οποίον έθεσε 
κληρονόμον πάντων, δι’ου έκαμε και τους αιώνας, όστις ων 
απαύγασμα της δόξης και χαρακτήρ της υποστάσεως αυ-
τού.» (Εβρ. α΄1-3). 

1. Θεός που δίνει. Ο Ιησούς αποκάλυψε τον Πατέρα 
Του ως Θεόν δίδοντα. Είδαμε ότι έδωσε στη Δημιουργία, 
στη Βηθλεέμ, στο Γολγοθά. 

Στη δημιουργία ο Πατέρας και ο Υιός συνεργάσθηκαν. Ο 
Θεός μάς έδωσε ζωή αν και γνώριζε ότι κάνοντας αυτό θα 
οδηγούσε τον Υιό Του στο θάνατο 

Στη Βηθλεέμ έδωσε τον εαυτό Του δίνοντας τον Υιό Του. 
Τι πόνο δοκίμασε ο Πατέρας όταν ο Υιός Του εισήλθε στο 
μολυσμένο πλανήτη! Φαντασθείτε τα αισθήματα του Πατέ-
ρα καθώς είδε τον Υιό Του να ανταλλάσσει την αγάπη και 
τη λατρεία των αγγέλων με το μίσος των αμαρτωλών, τη 
δόξα και τη μακαριότητα του ουρανού με το μονοπάτι του 
θανάτου! 

Αλλά ο Γολγοθάς είναι που μας δίνει τη βαθύτερη ενό-
ραση του Πατέρα. Ο Πατέρας, θεϊκή ύπαρξη, πόνεσε που 
χωρίσθηκε από τον Υιό Του - στη ζωή και στο θάνατο - ε-
ντονότερα από οποιαδήποτε ανθρώπινη ύπαρξη. Και υπέ-
φερε με το Χριστό στο ίδιο μέτρο. Ποια μεγαλύτερη μαρτυ-
ρία για τον Πατέρα μπορεί να δοθεί! Ο σταυρός αποκαλύ-
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πτει - όσο τίποτε άλλο δεν μπορεί να το κάνει - την αλήθεια 
για τον Πατέρα. 

2. Θεός αγάπης. Το ευνοούμενο θέμα του Ιησού ήταν η 
τρυφερότητα και η άφθονη αγάπη του Θεού. Ο Ίδιος είπε: 
«Αγαπάτε τους εχθρούς σας, ευλογείτε εκείνους οίτινες σας 
καταρώνται, ευεργετείτε εκείνους οίτινες σας μισούσι, και 
προσεύχεσθε υπέρ εκείνων οίτινες σας βλάπτουσι και σας 
κατατρέχουσι. Διά να γείνητε υιοί του Πατρός σας του εν 
τοις ουρανοίς, διότι αυτός ανατέλλει τον ήλιον αυτού επί 
πονηρούς και αγαθούς, και βρέχει επί δικαίους και αδί-
κους.» (Ματθ, ε΄44,45). «Και θέλει είσθαι ο μισθός σας πο-
λύς, και θέλετε είσθαι υιοί του Υψίστου. Διότι αυτός είναι α-
γαθός προς τους αχαρίστους και κακούς. Γίνεσθε λοιπόν 
οικτίρμονες, καθώς και ο Πατήρ σας είναι οικτίρμων.» (Λου-
κά ς΄35,36). 

Σκύβοντας και πλένοντας τα πόδια του προδότη Του (Ι-
ωάν. ιγ΄5,10-14), ο Ιησούς αποκάλυψε την τρυφερή φύση 
του Πατέρα. ΄Οταν βλέπουμε τον Ιησού να τρέφει τους πει-
νασμένους (Μάρκ ς΄39-44, η΄1-9), να θεραπεύει τον κωφό 
(Μάρκ. θ΄17-29), να λύνει τη γλώσσα του μογιλάλου (Μάρκ. 
ζ΄32-37), να ανοίγει τα μάτια του τυφλού (Μάρκ. η΄22-26), 
να κάνει τον παράλυτο να ορθοποδήσει (Λουκά ε΄18-26), 
να θεραπεύει τους λεπρούς (Λουκά ε΄12,13) να ανασταίνει 
νεκρούς (Μάρκ. ε΄35-43, Ιωάν. ια΄1-45) να συγχωρεί αμαρ-
τωλούς (Ιωάν. η΄3-11), να εκβάλει δαιμόνια (Ματθ. ιε΄22-28, 
ιζ΄14-21), βλέπουμε τον Πατέρα να αναμιγνύεται με τους 
ανθρώπους, δίνοντάς τους ζωή, ελευθερώνοντάς τους, δί-
δοντάς τους ελπίδα, δείχνοντάς τους μια μέλλουσα αποκα-
ταστημένη και νέα γη. Ο Χριστός ήξερε ότι η αποκαλυμμένη 
πολύτιμη αγάπη του Πατέρα, ήταν το κλειδί για να φέρει 
τους ανθρώπους σε μετάνοια. (Ρωμ. β΄4). 

Τρεις από τις παραβολές του Χριστού περιγράφουν την 
αγάπη του Θεού για τη χαμένη ανθρωπότητα (Λουκά ιε΄). Η 
παραβολή του χαμένου προβάτου διδάσκει ότι η σωτηρία 
έρχεται με την πρωτοβουλία του Θεού, και όχι ότι εμείς Τον 
αναζητήσαμε. ΄Οπως ο βοσκός αγαπάει το πρόβατό του και 
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βάζει σε κίνδυνο τη ζωή του όταν ένα έχει χαθεί, έτσι σε πο-
λύ μεγαλύτερο βαθμό ο Θεός εκδηλώνει τη γεμάτη λαχτάρα 
αγάπη Του για κάθε χαμένο άτομο. 

Αυτή η παραβολή έχει και μια σημασία για τον κόσμο 
στο σύνολο - το χαμένο πρόβατο αντιπροσωπεύει τον επα-
ναστατημένο κόσμο μας, που είναι μια μονάδα στο απέρα-
ντο σύμπαν του Θεού. Το δαπανηρό δώρο του Υιού Του να 
επαναφέρει τον πλανήτη μας στη στάνη δείχνει ότι ο αμαρ-
τωλός κόσμος μας είναι τόσο πολύτιμος όσο και όλη η υπό-
λοιπη δημιουργία Του. 

Η παραβολή της χαμένης δραχμής δίνει έμφαση στην 
απέραντη αξία που ο Θεός δίνει για μας τους αμαρτωλούς. 
Και η παραβολή του ασώτου υιού δείχνει την άμετρη αγάπη 
του Πατέρα, ο οποίος καλωσορίζει στο σπίτι τα μετανοημέ-
να παιδιά Του. Αν υπάρχει χαρά στον ουρανό για έναν α-
μαρτωλό μετανοούντα (Λουκά ιε΄7), φαντασθείτε τη χαρά 
του σύμπαντος κατά τη δεύτερη έλευση του Κυρίου μας. 

Η Καινή Διαθήκη κάνει σαφές τη στενή συμμετοχή του 
Πατέρα στην επιστροφή του Υιού Του. Κατά τη Δευτέρα 
Παρουσία οι ασεβείς κράζουν προς τα όρη και τις πέτρες: 
«Πέσετε εφ’ημάς και κρύψατε ημάς από προσώπου του 
καθημένου επί του θρόνου, και από της οργής του Αρνίου.» 
(Αποκ. ς΄16). Ο Ιησούς είπε: «Διότι μέλλει ο Υιός του αν-
θρώπου να έλθη εν τη δόξη του Πατρός αυτού μετά των 
αγγέλων αυτού» (Ματθ. ις΄27), και «θέλετε ιδεί τον Υιόν του 
ανθρώπου καθήμενον εκ δεξιών της δυνάμεως, και ερχόμε-
νον επί των νεφελών του ουρανού». (Ματθ. κς΄64). 

Με μια καρδιά όλο λαχτάρα, ο Πατέρας προσβλέπει στη 
Δευτέρα Παρουσία, όταν οι λυτρωμένοι θα φερθούν τελικά 
στην αιώνια κατοικία τους. Το ότι «τον Υιόν αυτού τον μονο-
γενή απέστειλεν ο Θεός εις τον κόσμον, διά να ζήσωμεν 
δι’αυτού» (Α΄Ιωάν. δ΄9), δε θα έχει γίνει μάταια. Μόνο μια 
ανεξιχνίαστη, ανιδιοτελής αγάπη εξηγεί πως αν και εμείς 
ήμασταν εχθροί, «εφιλιώθημεν με τον Θεόν δια του θανά-
του του Υιού αυτού». (Ρωμ. ε΄10). Πώς μπορούμε να α-
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πορρίψουμε μια τέτοια αγάπη και να μην Τον αναγνωρί-
σουμε ως Πατέρα μας; 
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Οι Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης   
Ημέρας  Πιστεύουν . . . 
 
Ο Aιώνιος Θεός Υιός ενσαρκώθηκε με το όνομα Ιη-

σούς Χριστός. Διαμέσου Αυτού δημιουργήθηκαν τα 

πάντα, αποκαλύπτεται ο χαρακτήρας του Θεού, 

πραγματοποιείται η σωτηρία της ανθρωπότητας και 

κρίνεται ο κόσμος. Πραγματικά αιώνιος Θεός, έγινε 

επίσης πραγματικά άνθρωπος, Ιησούς Χριστός. Η 

σύλληψη έγινε διά του Αγίου Πνεύματος και γεννή-

θηκε από την παρθένο Μαρία. Έζησε και γνώρισε 

τον πειρασμό σαν ανθρώπινη ύπαρξη, αλλά και δί-

νοντας ένα τέλειο παράδειγμα της δικαιοσύνης και 

της αγάπης του Θεού. Με τα θαύματά Του εκδήλω-

σε τη δύναμη του Θεού και επικυρώθηκε ως ο 

Μεσσίας που ο Θεός υποσχέθηκε. Υπέφερε και πέ-

θανε εκούσια στο σταυρό για τις αμαρτίες μας και 

στη θέση μας, αναστήθηκε εκ νεκρών και αναλήφ-

θηκε για να ιερουργήσει στο ουράνιο αγιαστήριο 

υπέρ ημών. Θα έρθει και πάλι με δόξα για την τελι-

κή απελευθέρωση του λαού Του και την αποκατά-

σταση των πάντων. - 

Βασικές Διδαχές,  4 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 

 ΘΕΟΣ Ο ΥΙΟΣ 
 

Η έρημος είχε γίνει εφιάλτης. Φίδια γλιστρούσαν κάτω 
από τα σκεύη της κουζίνας, τυλίγονταν γύρω από τους 
πασσάλους της σκηνής, κρύβονταν ανάμεσα στα παιδικά 
παιχνίδια και κάτω από τα αχυροστρώματα. Έμπηγαν βα-
θιά τα φαρμακερά δόντια τους, χύνοντας το θανατηφόρο 
δηλητήριο. 

Η έρημος που άλλοτε υπήρξε το καταφύγιο του Ισραήλ, 
έγινε το νεκροταφείο τους. Εκατοντάδες κείτονταν νεκροί. 
Συνειδητοποιώντας τη δυσχέρεια, τρομοκρατημένοι οι γο-
νείς όρμησαν στη σκηνή του Μωυσή, ικετεύοντας για βοή-
θεια. «Και εδεήθη ο Μωυσής υπέρ του λαού.» (Αρ. κα΄7). 

Η απάντηση του Θεού; Να κατασκευάσουν ένα φίδι και 
να το υψώσουν, και όποιος ατένιζε στο φίδι, θα ζούσε. «Και 
έκαμεν ο Μωυσής όφιν χαλκούν, και έβαλεν αυτόν επί ξύ-
λου. Και εάν όφις εδάγκανε τινά, εμβλέπων ούτος τον όφιν 
τον χαλκούν, έζη.» (Αρ. κα΄9). 

Το φίδι ήταν πάντοτε σύμβολο του Σατανά (Γέν. γ΄, Α-
ποκ. ιβ΄), που παρίστανε την αμαρτία. Το στρατόπεδο έπε-
σε στα χέρια του Σατανά. Και το φάρμακο του Θεού; ΄Οχι να 
προσβλέψουν σε ένα αρνί στο θυσιαστήριο, αλλά να ενατε-
νίσουν ένα χάλκινο φίδι. 

Ήταν ένα παράξενο σύμβολο του Χριστού. Ακριβώς ό-
πως το φίδι υψώθηκε σε ένα ξύλο, ο Ιησούς «με ομοίωμα 
σαρκός αμαρτίας» (Ρωμ. η΄3), υψώθηκε στον επαίσχυντο 
σταυρό (Ιωάν. γ΄14,15). Έγινε αμαρτία, παίρνοντας επάνω 
Του όλες τις αμαρτίες του καθενός που έζησε ή θα ζήσει. 
«Διότι τον μη γνωρίσαντα αμαρτίαν έκαμεν υπέρ ημών α-
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μαρτίαν, διά να γείνωμεν ημείς δικαιοσύνη του Θεού 
δι’αυτού.» (Β΄Κορ. ε΄21). Ενατενίζοντας στο Χριστό η α-
πελπισμένη ανθρωπότητα μπορεί να βρει τη ζωή. 

Πώς μπορούσε η ενσάρκωση να φέρει σωτηρία στην αν-
θρωπότητα; Ποιο αποτέλεσμα είχε επάνω στον Υιό; Πώς 
μπορούσε ο Θεός να γίνει ανθρώπινη ύπαρξη, και γιατί αυ-
τό ήταν αναγκαίο; 

 
Η Ενσάρκωση: Προρρήσεις και Εκπλήρωση 

Το σχέδιο του Θεού να σώσει εκείνους οι οποίοι παρα-
στράτησαν από την πάνσοφη συμβουλή Του (Ιωάν. γ΄16, 
Α΄Ιωάν. δ΄9) με πειστικότητα αποδεικνύει την αγάπη Του. 
Στο σχέδιο αυτό ο Υιός Του «ήτο προωρισμένος από κατα-
βολής κόσμου» ως θυσία για την αμαρτία, να γίνει η ελπίδα 
της ανθρώπινης φυλής (Α΄Πέτρ. α΄19,21). Είχε αποστολή 
να μας επαναφέρει στο Θεό και να μας εξασφαλίσει την α-
πελευθέρωση από την αμαρτία καταστρέφοντας τα έργα 
του πονηρού (Α΄Πέτρ. γ΄18, Ματθ. α΄21, Α΄Ιωάν. γ΄8). 

Η αμαρτία απέκοψε τον Αδάμ και την Εύα από την πηγή 
της ζωής, με άμεσο αποτέλεσμα την καταδίκη του θανάτου. 
Αλλά σύμφωνα με το σχέδιο που εκπονήθηκε «από κατα-
βολής κόσμου» (Α΄Πέτρ. α΄20,21), η «βουλή ειρήνης» (Ζαχ. 
ς΄13), ο Θεός Υιός παρεμβλήθηκε ανάμεσα σε αυτούς και 
στη θεία δικαιοσύνη, γεφυρώνοντας το χάσμα και αναχαιτί-
ζοντας το θάνατο. Ακόμη και πριν από το σταυρό, η χάρη 
Του κρατούσε τους αμαρτωλούς ζωντανούς και τους εξα-
σφάλιζε τη σωτηρία. Αλλά για την πλήρη αποκατάστασή 
μας ως υιούς και θυγατέρες του Θεού, έπρεπε να γίνει άν-
θρωπος. 

Αμέσως μετά που αμάρτησαν ο Αδάμ και η Εύα, ο Θεός 
τους έδωσε την ελπίδα υποσχόμενος την εισαγωγή υπερ-
φυσικής εχθρότητας ανάμεσα στο φίδι και στη γυναίκα, α-
νάμεσα στο σπέρμα του και στο σπέρμα της. Στην αινιγμα-
τική αυτή δήλωση στη Γένεση γ΄15, το φίδι και οι απόγονοί 
του αντιπροσωπεύουν το Σατανά και τους οπαδούς του. Η 
γυναίκα και το σπέρμα της συμβολίζουν το λαό του Θεού 
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και το Σωτήρα του κόσμου. Αυτή η δήλωση ήταν η πρώτη 
βεβαιότητα ότι η διαμάχη ανάμεσα στο καλό και στο κακό 
θα λήξει με τη νίκη του Υιού του Θεού. 

Η νίκη όμως θα ήταν επώδυνη. «Αυτό [ο Σωτήρας] θέλει 
σου συντρίψει την κεφαλήν [του Σατανά], και συ [ο Σατανάς] 
θέλεις κεντήσει την πτέρναν αυτού [του Σωτήρα].» (Γέν. 
γ΄15). Κανείς δε θα εξερχόταν ανέπαφος. 

Από εκείνη τη στιγμή η ανθρωπότητα προσέβλεπε προς 
Εκείνον για τον οποίον δόθηκε η υπόσχεση. Η Παλαιά Δια-
θήκη ξεδιπλώνει αυτή την έρευνα. Οι προφητείες προείπαν 
πως όταν θα ερχόταν ο Αναμενόμενος, ο κόσμος θα είχε 
αποδείξεις να βεβαιώσει την ταυτότητά Του. 

 
Προφητική Δραματοποίηση της Σωτηρίας. Αφού ει-

σήλθε η αμαρτία, ο Θεός θέσπισε τις θυσίες ζώων για να 
απεικονίσει την αποστολή του ερχόμενου Σωτήρα. (Γέν. 
δ΄4). Αυτό το συμβολικό σύστημα έδειχνε τον τρόπο με τον 
οποίο ο Θεός Υιός θα ξερίζωνε την αμαρτία. 

Εξαιτίας της αμαρτίας - παράβαση του νόμου του Θεού - 
η ανθρώπινη φυλή αντιμετώπισε το θάνατο. (Γέν. β΄17, 
γ΄19, Α΄Ιωάν. γ΄4, Ρωμ. ς΄23). Ο νόμος του Θεού απαιτεί τη 
ζωή του αμαρτωλού. Αλλά η άπειρη αγάπη του Θεού έδω-
σε τον Υιό Του «διά να μη απολεσθή πας ο πιστεύων εις 
αυτόν, αλλά να έχη ζωήν αιώνιον». (Ιωάν. γ΄16). Οποία α-
κατανόητη πράξη καταδοχής! Ο Υιός αιώνιος Θεός, ο ίδιος 
πληρώνει ως αντιπρόσωπος την τιμωρία για την αμαρτία, 
έτσι που να εξασφαλίσει σε μας τη συγχώρηση και συμφι-
λίωση με τη Θεότητα. 

Μετά την έξοδο του Ισραήλ από την Αίγυπτο, οι προ-
σφορές θυσιών επιτελούντο στη σκηνή του μαρτυρίου ως 
τμήμα της διαθήκης μεταξύ Θεού και του λαού Του. Κατα-
σκευασμένο από το Μωυσή σύμφωνα με το ουράνιο σχέδι-
ο, το αγιαστήριο και οι λειτουργίες του καθιερώθηκαν για να 
απεικονίσουν  το σχέδιο της σωτηρίας. (Έξ. κε΄8,9,40, Εβρ. 
η΄1-5). 



4.   Θεός ο Υιός 

 51

Για να λάβει συγχώρηση, ο μετανοημένος αμαρτωλός, 
έφερνε ένα ζώο για θυσία άμωμο - μια αντιπροσώπευση 
του αναμάρτητου Σωτήρα. Ο αμαρτωλός τότε τοποθετούσε 
το χέρι του επάνω στο αθώο ζώο και εξομολογείτο τις α-
μαρτίες του. (Λευιτ. α΄3,4). Η πράξη συμβόλιζε μεταφορά 
της αμαρτίας από τον ένοχο στο αθώο θύμα, απεικονίζο-
ντας την υποκαταστατική φύση της θυσίας. 

Αφού «χωρίς χύσεως αίματος δεν γίνεται άφεσις των 
αμαρτιών» (Εβρ. θ΄22), ο αμαρτωλός φόνευε το ζώο κάνο-
ντας αυταπόδεικτη τη θανάσιμη φύση της αμαρτίας. Ένας 
θλιβερός τρόπος για την έκφραση της ελπίδας, αλλά ο μό-
νος τρόπος για να εκφράσει ο αμαρτωλός την πίστη του. 

Μετά τη διακονία του ιερέα (Λευιτ. δ΄-ζ΄), ο αμαρτωλός 
λάμβανε συγχώρηση αμαρτιών με την πίστη του στον υπο-
καταστατικό θάνατο του μέλλοντα να έρθει Λυτρωτή, τον 
οποίο συμβόλιζε το θυσιαζόμενο ζώο. (Λευιτ. δ΄26,31,35). 
Η Καινή Διαθήκη αναγνωρίζει τον Ιησού Χριστό, τον Υιό του 
Θεού, ως «τον Αμνόν του Θεού τον αίροντα την αμαρτίαν 
του κόσμου». (Ιωάν. α΄29). «Διά του τιμίου αίματος . . .  ως 
αμνού αμώμου και ασπίλου» (Α΄Πέτρ. α΄19), ο Χριστός ε-
ξασφάλισε για την ανθρώπινη φυλή τη λύτρωση από την 
έσχατη ποινή της αμαρτίας. 

 
Προρρήσεις για το Σωτήρα. Ο Θεός είχε υποσχεθεί ότι 

ο Σωτήρας-Μεσσίας - ο Κεχρισμένος - θα ερχόταν από τη 
γενεαλογία του Αβραάμ: «Εν τω σπέρματί σου θέλουσιν 
ευλογηθή πάντα τα έθνη της γης.» (Γέν. κβ΄18, ιβ΄3). 

Ο Ησαΐας προφήτευσε ότι ο Σωτήρας θα ερχόταν ως 
βρέφος, περιβλημένος με θεία και ανθρώπινη φύση: «Διότι 
παιδίον εγεννήθη εις ημάς, υιός εδόθη εις ημάς, και η εξου-
σία θέλει είσθαι επί τον ώμον αυτού. Και το όνομα αυτού 
θέλει καλεσθή Θαυμαστός, Σύμβουλος, Θεός ισχυρός, Πα-
τήρ του μέλλοντος αιώνος, ΄Αρχων ειρήνης.» (Ησ. θ΄6). Αυ-
τός ο Λυτρωτής θα ανέβαινε στο θρόνο του Δαβίδ να εγκα-
θιδρύσει μια αιώνια κυβέρνηση ειρήνης. (Ησ. θ΄7). Η Βη-
θλεέμ θα ήταν ο τόπος της γέννησής Του. (Μιχ. ε΄2). 
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Η γέννηση του Θεανθρώπου θα ήταν υπερφυσική. Ανα-
φερόμενη στο εδ. Ησ. ζ΄14, η Καινή διαθήκη δηλώνει: «Ι-
δού, η παρθένος θέλει συλλάβει, και θέλει γεννήσει υιόν, και 
θέλουσι καλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ, το οποίον με-
θερμηνευόμενον είναι, Μεθ’ημών ο Θεός.» (Ματθ. α΄23). 

Η αποστολή του Σωτήρα εκφράσθηκε με τα ακόλουθα 
λόγια: «Πνεύμα Κυρίου του Θεού είναι επ’εμέ. Διότι ο Κύρι-
ος με έχρισε διά να ευαγγελίζωμαι εις τους πτωχούς, με 
απέστειλε διά να ιατρεύσω τους συντετριμμένους την καρ-
δίαν, να κηρύξω ελευθερίαν εις τους αιχμαλώτους, και άνοι-
ξιν δεσμωτηρίου εις τους δεσμίους, διά να κηρύξω ενιαυτόν 
ευπρόσδεκτον του Κυρίου.» (Ησ. ξα΄1,2,  Λουκά δ΄18,19). 

Καταπληκτικό, αλλά ο Μεσσίας θα αντιμετώπιζε την α-
πόρριψη. Θα θεωρείτο «ως ρίζα από ξηράς γης». «Δεν έχει 
είδος, ουδέ κάλλος, και είδομεν αυτόν και δεν είχεν ωραιό-
τητα ώστε να επιθυμώμεν αυτόν. Καταπεφρονημένος υπό 
των ανθρώπων, άνθρωπος θλίψεων . . . και ως ουδέν ελο-
γίσθημεν αυτόν.» (Ησ. νγ΄2,3). 

Ένας στενός φίλος θα Τον πρόδιδε (Ψαλμ. μα΄9) για 
τριάντα αργύρια (Ζαχ. ια΄12). Βασανίζοντάς Τον, θα Τον 
έπτυαν και Τον κτυπούσαν (Ησ. ν΄6). Οι δήμιοί Του θα έρ-
ριχαν κλήρο στα ρούχα Του (Ψαλμ. κβ΄18). Δε θα έσπαζαν 
κανένα από τα οστά Του (Ψαλμ. λδ΄20), αλλά θα τρυπού-
σαν την πλευρά Του (Ζαχ. ιβ΄10). Στα βασανηστήριά Του δε 
θα αντιστεκόταν, αλλά θα φερόταν «ως πρόβατον έμπρο-
σθεν του κείροντος αυτό άφωνον, ούτω δεν ήνοιξε το στόμα 
αυτού.» (Ησ. νγ΄7). 

Ο αθώος Σωτήρας θα υπέφερε υπέρμετρα για τους α-
μαρτωλούς. «Αυτός τωόντι τας ασθενείας ημών εβάστασε . 
. . Ετραυματίσθη διά τας παραβάσεις ημών, εταλαιπωρήθη 
δια τας ανομίας ημών, η τιμωρία ήτις έφερε την ειρήνην 
ημών, ήτο επ’αυτόν, και διά των πληγών αυτού ημείς ιάθη-
μεν. . . Εσηκώθη από της γης των ζώντων, διά τας παρα-
βάσεις του λαού μου ετραυματίσθη.» (Ησ. νγ΄4-8). 
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Προσδιορίζεται η Ταυτότητα του Σωτήρα. Μόνο ο Ιη-
σούς Χριστός εκπλήρωσε αυτές τις προφητείες. Η Γραφή 
χαράζει τη γενεαλογία Του από τον Αβραάμ, ονομάζοντάς 
Τον Υιό του Αβραάμ (Ματθ. α΄1), και ο Παύλος βεβαιώνει 
ότι η υπόσχεση στον Αβραάμ και στο σπέρμα του εκπλη-
ρώθηκε στο πρόσωπο του Χριστού. (Γαλ. γ΄16). Ο μεσσια-
νικός τίτλος «Υιός του Δαβίδ» πολύ χρησιμοποιείτο 
γι’Αυτόν. (Ματθ. κα΄9). Αναγνωριζόταν ως ο αναμενόμενος 
Μεσσίας, ο οποίος θα καθόταν στο θρόνο του Δαβίδ. 
(Πράξ. β΄29,30). 

Η γέννηση του Ιησού έγινε κατά θαυματουργικό τρόπο. Η 
παρθένος Μαρία «ευρέθη εν γαστρί έχουσα εκ Πνεύματος 
Αγίου». (Ματθ. α΄18-23). Ένα ρωμαϊκό διάταγμα την έφερε 
στη Βηθλεέμ, στον τόπο γέννησης που είχε προλεχθεί. 
(Λουκά β΄4-7). 

Ένα από τα ονόματα του Ιησού ήταν Εμμανουήλ - «ο 
Θεός μεθ’ημών», που αντανακλούσε τη θεία και ανθρώπινη 
φύση Του και απεικόνιζε την ταύτιση του Θεού με την αν-
θρωπότητα. (Ματθ. α΄23). Το συνηθισμένο όνομά Του ήταν 
Ιησούς που έδειχνε την αποστολή Του για τη σωτηρία. «Και 
θέλεις καλέσει το όνομα αυτού Ιησούν, διότι αυτός θέλει 
σώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών.» (Ματθ. 
α΄21). 

Ο Ιησούς ταύτισε την αποστολή Του με αυτή του Μεσσία 
που προλέχθηκε στα εδάφια Ησ ξα΄1,2. «Σήμερον επλη-
ρώθη η γραφή αύτη εις τα ώτα υμών.» (Λουκά δ΄17-21). 

Αν και επηρέασε βαθιά το λαό Του, το μήνυμά Του γενι-
κά απορρίφθηκε. (Ιωάν. α΄11, Λουκά κγ΄18). Εκτός από ε-
λάχιστες εξαιρέσεις, δεν αναγνωρίσθηκε ως Σωτήρας του 
κόσμου. Αντί για αποδοχή, αντιμετώπισε απειλές θανάτου 
(Ιωάν. ε΄16, ζ΄19, ια΄53). 

Προς το τέλος της διακονίας Του των τριάμισι ετών, ο 
Ιούδας ο Ισκαριώτης - ένας μαθητής - Τον πρόδωσε (Ιωάν. 
ιγ΄18, ιη΄2) για τριάντα αργύρια (Ματθ. κς΄14,15). Αντί να 
αντισταθεί, επέπληξε τους μαθητές Του που προσπάθησαν 
να Τον υπερασπισθούν. (Ιωάν. ιη΄4-11). 
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Αν και αθώος από κάθε έγκλημα, σε λιγότερες από εικο-
σιτέσσερες ώρες μετά τη σύλληψή Του, δέχθηκε εμπτυ-
σμούς, ραβδισμούς, βασανισμούς, καταδικάσθηκε σε θάνα-
το και σταυρώθηκε. (Ματθ, κς΄67, Ιωάν. ιθ’1-16, Λουκά 
κγ΄14,15). Οι στρατιώτες έρριξαν κλήρο στα ρούχα Του. (Ι-
ωάν. ιθ΄23,24). Κατά τη σταύρωση του κανένα οστό Του δε 
θραύτηκε (Ιωάν, ιθ΄32,33,36), και αφού πέθανε, οι στρατιώ-
τες τρύπησαν την πλευρά Του με λόγχη. (Ιωάν. ιθ΄34,37). 

Οι οπαδοί του Χριστού αναγνώρισαν το θάνατό Του ως 
τη μόνη θυσία επωφελή για τους αμαρτωλούς. «Ο Θεός 
δεικνύει την εαυτού αγάπην εις ημάς, διότι, ενώ ημείς ήμεθα 
έτι αμαρτωλοί, ο Χριστός απέθανεν υπέρ ημών.» (Ρωμ. 
ε΄8). «Περιπατείτε εν αγάπη, καθώς και ο Χριστός ηγάπη-
σεν ημάς, και παρέδωκεν εαυτόν υπέρ ημών, προσφοράν 
και θυσίαν εις τον Θεόν, εις οσμήν ευωδίας.» (Εφεσ. ε΄2). 

 
Η Χρονολογία της Διακονίας και του Θανάτου. Η 

Γραφή αποκαλύπτει ότι ο Θεός έστειλε τον Υιό Του στη γη 
«ότε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου». (Γαλ. δ΄4). ΄Οταν ο 
Χριστός άρχισε τη διακονία Του, διακήρυξε: «επληρώθη ο 
καιρός». (Μάρκ. α΄15). Αυτές οι αναφορές στο χρόνο δεί-
χνουν ότι η αποστολή του Σωτήρα εκτυλίχθηκε σε αρμονία 
με ένα προφητικό σχέδιο, καταρτισμένο με φροντίδα. 

Περισσότερο από πέντε αιώνες ενωρίτερα, διαμέσου του 
Δανιήλ ο Θεός είχε προφητεύσει τον ακριβή χρόνο που θα 
άρχιζε η διακονία του Χριστού και το χρόνο του θανάτου 
Του.1 

Προς το τέλος των εβδομήντα ετών της αιχμαλωσίας του 
Ισραήλ στη Βαβυλώνα, ο Θεός είπε στο Δανιήλ ότι ξεχώρι-
σε για τους Ιουδαίους και για την Ιερουσαλήμ μια περίοδο 
χάρης εβδομήντα εβδομάδων. 

Κατά τη χρονική αυτή περίοδο, μετανοημένοι και προε-
τοιμαζόμενοι για την έλευση του Μεσσία, oi Ιουδαίοι θα εκ-
πλήρωναν τις προθέσεις του Θεού γι’αυτούς. 

Ο Δανιήλ επίσης έγραψε: «να γείνη εξιλέωσις περί αμαρ-
τίας και να εισαχθή δικαιοσύνη αιώνιος» ως χαρακτηριστικά 
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αυτής της περιόδου. Αυτές οι μεσσιανικές δραστηριότητες 
δείχνουν ότι ο Σωτήρας έπρεπε να έρθει στην εποχή αυτή. 
(Δαν. θ΄24). 

Η προφητεία του Δανιήλ διευκρινίζει ότι ο Μεσσίας θα 
εμφανιζόταν «εβδομάδες επτά και εβδομάδες εξήκοντα δύ-
ο», ή ένα σύνολο εξήντα εννέα εβδομάδων, μετά «από της 
εξελεύσεως της προσταγής τού να ανοικοδομηθή η Ιερου-
σαλήμ». (Δαν. θ΄25). Μετά από εξήντα εννέα εβδομάδες 
«θέλει εκκοπή ο Χριστός, πλην ουχί δι’εαυτόν» (Δαν. θ΄26) - 
μια αναφορά για τον υποκαταστατικό Του θάνατο. Έπρεπε 
να πεθάνει στο μέσον της εβδομηκοστής εβδομάδας, δίνο-
ντας ένα τέλος στη θυσία και στην προσφορά (Δαν. θ΄27). 

Το κλειδί για την κατανόηση των προφητικών χρόνων 
βρίσκεται στη βιβλική αρχή ότι μια μέρα στον προφητικό 
χρόνο ισοδυναμεί με ένα κατά γράμμα ηλιακό έτος (Αρ. 
ιδ΄34, Ιεζ. δ΄6).2 Σύμφωνα με την αρχή χρόνος-ημέρα, οι 
εβδομήντα εβδομάδες (ή 490 προφητικές ημέρες) αντιπρο-
σωπεύουν 490 κυριολεκτικά χρόνια. 

Ο Δανιήλ δηλώνει ότι αυτή η περίοδος θα άρχιζε «από 
της εξελεύσεως της προσταγής του να ανοικοδομηθή η Ιε-
ρουσαλήμ». (Δαν. θ΄25). Αυτό το διάταγμα που έδινε στους 
Ιουδαίους πλήρη αυτονομία, εκδόθηκε κατά το έβδομο έτος 
του Πέρση βασιλιά Αρταξέρξη και τέθηκε σε ισχύ το φθινό-
πωρο του 457 π.Χ. (Έσδρας ζ΄8,12-26, θ΄9).3 Σύμφωνα με 
την προφητεία, 483 χρόνια (69 προφητικές εβδομάδες) με-
τά το διάταγμα θα εμφανιζόταν ο «Χριστός ο Ηγούμενος». 
Μετά το 457, τα 483 χρόνια μας φέρνουν στο φθινόπωρο 
του 27 μ.Χ., όταν ο Ιησούς βαπτίσθηκε και άρχισε τη δημό-
σια διακονία Του.4 Δεχόμενος αυτές τις χρονολογίες 457 
π.Χ. και 27 μ.Χ. ο Gleason Archer σχολιάζει ότι αυτό ήταν 
«μια αξιοσημείωτη ακρίβεια στην εκπλήρωση μιας τόσο αρ-
χαίας προφητείας. Μόνο ο Θεός θα μπορούσε να προείπει 
την έλευση του Υιού Του με τόσο θαυμαστή ακρίβεια. Αυτό 
προκαλεί όλες τις λογικές εξηγήσεις.»5 

Κατά τη βάπτισή Του στον Ιορδάνη, ο Ιησούς χρίσθηκε 
από το ΄Αγιο Πνεύμα και αναγνωρίσθηκε από το Θεό ως ο 
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«Μεσσίας» εβραϊκά ή «Χριστός» ελληνικά, και τα δύο με την 
έννοια του «κεχρισμένου». (Λουκά γ΄21,22, Πράξ. ι΄38, Ι-
ωάν. α΄41). Η διακήρυξη του Χριστού «επληρώθη ο καιρός» 
(Μάρκ. α΄15), αναφέρεται στην εκπλήρωση αυτού του προ-
φητικού χρόνου. 

Στη μέση της εβδομηκοστής εβδομάδας, την άνοιξη του 
31 μ.Χ., ακριβώς 3 1/2 χρόνια μετά τη βάπτιση του Χριστού, 
ο Μεσσίας έθεσε τέλος στο σύστημα των θυσιών δίνοντας 
τη δική Του ζωή. Κατά τη στιγμή του θανάτου Του το κατα-
πέτασμα του ναού, κατά τρόπο υπερφυσικό, «εσχίσθη εις 
δύο από άνωθεν έως κάτω» (Ματθ. κζ΄51), δείχνοντας τη 
θεία ακύρωση όλων των λειτουργιών του ναού. 

΄Ολες οι προσφορές και οι θυσίες έδειχναν την επαρκή 
θυσία του Μεσσία. ΄Οταν ο Ιησούς Χριστός, ο αληθινός Α-
μνός του Θεού, θυσιάσθηκε στο Γολγοθά ως λύτρο για τις 
αμαρτίες μας (Α΄Πέτρ. α΄19), ο τύπος συνάντησε το αντίτυ-
πο, και η σκιά συγχωνεύθηκε με την πραγματικότητα. Δε 
χρειάζονταν πια οι λειτουργίες του επίγειου αγιαστηρίου. 

Στον ακριβή προλεχθέντα χρόνο, κατά την εορτή του 
Πάσχα, ο Χριστός πέθανε. Ο Παύλος είπε: «Το πάσχα η-
μών εθυσιάσθη υπέρ ημών ο Χριστός.» (Α΄Κορ. ε΄7). Αυτή 
η με θαυμαστή ακρίβεια προφητική περίοδος μας δίνει μια 
από τις ισχυρότατες αποδείξεις της θεμελιώδους ιστορικής 
αλήθειας ότι ο Χριστός είναι ο προ αιώνων προλεχθείς Σω-
τήρας του κόσμου. 

 
Η Ανάσταση του Σωτήρα. Η Γραφή προείπε όχι μόνο 

το θάνατο του Σωτήρα, αλλά και την ανάστασή Του. Ο Δα-
βίδ προφήτευσε, «ότι δεν εγκατελείφθη η ψυχή αυτού εν τω 
΄Αδη, ουδέ η σαρξ αυτού είδε διαφθοράν». (Πράξ β΄31,  
Ψαλμ. ις΄10). Αν και ο Χριστός ανέστησε άλλους από τον 
τάφο (Μάρκ. ε΄35-42, Λουκά ζ΄11-17, Ιωάν. ια΄), η δική Του 
ανάσταση απέδειξε τη δύναμη επάνω στην οποία βασιζό-
ταν η δήλωσή Του ότι είναι ο Σωτήρας του κόσμου: «Εγώ 
είμαι η ανάστασις και η ζωή. Ο πιστεύων εις εμέ, και αν α-
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ποθάνη, θέλει ζήσει. Και πας όστις ζη και πιστεύει εις εμέ, 
δεν θέλει αποθάνει εις τον αιώνα.» (Ιωάν. ια΄25,26). 

Μετά την ανάστασή Του δήλωσε: «Μη φοβού, εγώ είμαι 
ο πρώτος και ο έσχατος, και ο ζων, και έγεινα νεκρός, και 
ιδού, είμαι ζων εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Και έχω 
τα κλειδία του άδου και του θανάτου.» (Αποκ. α΄17,18). 
 
Οι Δύο Φύσεις του Ιησού Χριστού 

Δηλώνοντας «ο Λόγος έγεινε σαρξ και κατώκησε μεταξύ 
ημών» (Ιωάν. α΄14), ο Ιωάννης παρουσίασε μια βαθιά αλή-
θεια. Η ενσάρκωση του Υιού Θεού είναι μυστήριο. Η Γραφή 
ονομάζει την ύπαρξη του Θεού εκδηλωμένη σε σάρκα «το 
μυστήριον της ευσεβείας». (Α΄Τιμ. γ΄16). 

Ο Δημιουργός των κόσμων, στον οποίον υπάρχει η 
πληρότητα της Θεότητας, έγινε ένα ανήμπορο βρέφος στη 
φάτνη. Απείρως ανώτερος από τους αγγέλους, όμοιος με 
τον Πατέρα σε αξιοπρέπεια και δόξα, και όμως καταδέχθη-
κε να περιβληθεί το ένδυμα της ανθρωπότητας. 

Ελάχιστα κανείς μπορεί να συλλάβει την έννοια αυτού 
του ιερού μυστηρίου, και αυτό, μόνο επικαλούμενος τη φώ-
τιση του ΄Αγίου Πνεύματος. Προσπαθώντας να κατανοή-
σουμε την ενσάρκωση, είναι καλό να θυμόμαστε ότι «τα 
κρυπτά ανήκουσιν εις Κύριον τον Θεόν ημών, τα δε αποκε-
καλυμμένα εις ημάς και εις τα τέκνα ημών». (Δευτ. κθ΄29). 

 
Ο Ιησούς Χριστός Είναι Αληθινά Θεός. Ποια είναι η 

απόδειξη ότι ο Ιησούς Χριστός έχει θεία προέλευση; Τι έλε-
γε για τον εαυτό Του; Οι άνθρωποι αναγνώρισαν τη θεότητά 
Του; 

1. Οι θείες ιδιότητές Του. Ο Χριστός κατέχει θείες ιδιό-
τητες. Είναι παντοδύναμος. Είπε ότι από τον Πατέρα Του 
δόθηκε «πάσα εξουσία εν ουρανώ και επί γης». (Ματθ. 
κη΄18, Ιωάν. ιζ΄2). 

Είναι παντογνώστης. Ο Παύλος είπε ότι στο Χριστό «εί-
ναι κεκρυμμένοι πάντες οι θησαυροί της σοφίας και της 
γνώσεως». (Κολ. β΄3). 
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Ο Ιησούς υποστήριξε την πανταχού παρουσία Του με τη 
διαβεβαίωση: «Ιδού, εγώ είμαι μεθ’ημών πάσας τας ημέ-
ρας, έως της συντελείας του αιώνος» και «όπου είναι δύο ή 
τρεις συνηγμένοι εις το όνομά μου, εκεί είμαι εν τω μέσω 
αυτών». (Ματθ. κη΄20, ιη΄20). 

Αν και η θεότητά Του έχει τη φυσική ικανότητα της πα-
νταχού παρουσίας Του, ο ενσαρκωθείς Χριστός θεληματικά 
περιόρισε τον εαυτό Του στον τομέα αυτόν. Προτίμησε να 
είναι πανταχού παρών με τη διακονία του Αγίου Πνεύματος 
(Ιωάν. ιδ΄16-18). 

Ο Παύλος βεβαιώνει το αμετάβλητο της υπόστασής Του 
δηλώνοντας: «Ο Ιησούς Χριστός είναι ο αυτός χθες και σή-
μερον και εις τους αιώνας.» (Εβρ. ιγ΄8).  

Η αυθυπαρξία Του αποδεικνύεται από τη δήλωσή Του 
ότι έχει τη ζωή μέσα Του (Ιωάν. ε΄26), και ο Ιωάννης μαρτυ-
ρεί: «Εν αυτώ ήτο η ζωή, και η ζωή ήτο το φως των αν-
θρώπων.» (Ιωάν. α΄4). Τα λόγια του Χριστού «εγώ είμαι η 
ανάστασις και η ζωή» (Ιωάν. ια΄25) βεβαιώνουν ότι μέσα 
Του ήταν η «ζωή, πρωτογενής, πηγαία, αυθύπαρκτη».6 

Αγιότητα είναι ένα μέρος της φύσης Του. Κατά τον ευαγ-
γελισμό, ο άγγελος είπε στη Μαρία: «Πνεύμα άγιον θέλει 
επέλθει επί σε, και δύναμις Υψίστου θέλει σε επισκιάσει. Διά 
τούτο και το γεννώμενον εκ σου άγιον, θέλει ονομασθή Υιός 
Θεού.» (Λουκά α΄35). Βλέποντας τον Ιησού τα δαιμόνια α-
νέκραξαν: «Φευ . . . σε γνωρίζω τίς είσαι, ο ΄Αγιος του 
Θεού.» (Μάρκ. α΄24). 

Είναι αγάπη. Ο Ιωάννης έγραψε: «Εκ τούτου γνωρίζομεν 
την αγάπην, ότι εκείνος υπέρ ημών την ψυχήν αυτού έβα-
λε.» (Α΄Ιωάν. γ΄16). 

Είναι αιώνιος. Ο Ησαΐας Τον ονόμασε «Πατήρ του μέλ-
λοντος αιώνος». (Ησ. θ΄6). Ο Μιχαίας αναφέρθηκε σε Αυτόν 
ως Εκείνος «του οποίου αι έξοδοι είναι απ’αρχής, από ημε-
ρών αιώνος». (Μιχ. ε΄2). Ο Παύλος χρονολογεί την ύπαρξή 
Του «προ πάντων» (Κολ. α΄17), και ο Ιωάννης συμφωνεί 
λέγοντας: «Ούτος ήτο εν αρχή παρά τω Θεώ. Πάντα 
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δι’αυτού έγειναν, και χωρίς αυτού δεν έγεινεν ουδέ έν το 
οποίον έγεινε.» (Ιωάν. α΄2,3).7 

2. Οι θείες δυνάμεις Του και τα προνόμια. Τα έργα του 
Θεού αποδίδονται στον Ιησού. Είναι ταυτοχρόνως ο Δημι-
ουργός (Ιωάν. α΄3, Κολ. α΄16) και ο Συντηρητής - «τα πάντα 
συντηρούνται δι’αυτού». (Κολ. α΄17, Εβρ. α΄3). Με τη φωνή 
Του εγείρει τους νεκρούς (Ιωάν. ε΄28,29), και θα κρίνει τον 
κόσμο στα τέλη των αιώνων (Ματθ. κε΄31,32). Συγχωρεί την 
αμαρτία (Ματθ. θ΄6, Μάρκ. β΄5-7). 

3. Τα θεία ονόματά Του. Τα ονόματά Του αποκαλύ-
πτουν τη θεία φύση Του. Εμμανουήλ σημαίνει «μεθ’ημών ο 
Θεός». (Ματθ. α΄23). Πιστοί και δαίμονες απευθύνονται σε 
Αυτόν με το όνομα Υιός Θεού. (Μάρκ. α΄1, Ματθ. η΄29,  
Μαρκ. ε΄7). Το ιερό όνομα του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη 
Ιεχωβά ή Γιαχβέ αποδίδεται και στον Ιησού. Ο Ματθαίος 
χρησιμοποιεί τις λέξεις του Ησαΐα μ΄3: «Ετοιμάσατε την ο-
δόν του Κυρίου» για να περιγράψει το προπαρασκευαστικό 
έργο για την αποστολή του Χριστού (Ματθ. γ΄3). Και ο Ι-
ωάννης ταυτίζει τον Ιησού με τον Κύριο των δυνάμεων που 
κάθεται στο θρόνο Του (Ησ. ς΄1,3, Ιωάν. ιβ΄41). 

4. Η θεότητά Του αναγνωρίζεται. Ο Ιωάννης απεικονί-
ζει τον Ιησού ως το θείο Λόγο ο οποίος «έγεινε σαρξ». (Ι-
ωάν. α΄1,14). Ο Θωμάς αναγνωρίζει τον αναστηθέντα Χρι-
στό λέγοντας «Κύριός μου και Θεός μου» (Ιωάν. κ΄28). Ο 
Παύλος αναφέρεται σε Αυτόν ως «ο ων επί πάντων, Θεός 
ευλογητός εις τους αιώνας» (Ρωμ. θ΄5), και απευθύνεται σε 
Αυτόν ως Θεόν και Κύριον της Δημιουργίας. (Εβρ. α΄8,10).8 

5. Προσωπική μαρτυρία. Ο Ιησούς ο ίδιος δήλωσε ο-
μοιότητα με το Θεό. Χρησιμοποίησε συχνά την έκφραση 
«Εγώ είμαι» (Ιωάν. η΄58) όπως στην Παλαιά Διαθήκη υ-
πάρχει η έκφραση «Εγώ είμαι ο Ων» (Έξ. γ΄14). Ονόμασε 
το Θεό «Πατέρα μου» αντί «Πατέρα σας». (Ιωάν. κ΄17). Και 
η δήλωσή Του «εγώ και ο Πατήρ έν είμεθα» (Ιωάν. ι΄30) 
παρουσιάζει την αξίωση ότι είναι από «μία ουσία» με τον 
Πατέρα, «κατέχων τις ίδιες ιδιότητες.»9 
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6. Η ισότητα με το Θεό δεδομένη. Η ισότητα με τον Πα-
τέρα Θεό βεβαιώνεται από την ιερολογία του βαπτίσματος  
(Ματθ. κη΄19), από την αποστολική ευλογία (Β΄Κορ. ιγ΄14), 
από τις αποχαιρετιστήριες συμβουλές Του (Ιωάν. ιδ΄-ις΄), και 
από τα πνευματικά χαρίσματα που παρουσίασε ο Παύλος. 
(Α΄Κορ. ιβ΄4-6). Η Βίβλος περιγράφει τον Ιησού ως «απαύ-
γασμα της δόξης και χαρακτήρ της υποστάσεως αυτού [του 
Θεού]». (Εβρ. α΄3). Και όταν Του ζητήθηκε να αποκαλύψει 
τον Πατέρα Θεό, ο Ιησούς απάντησε: «΄Οστις είδεν εμέ, είδε 
τον Πατέρα.» (Ιωάν, ιδ΄9). 

7 Δέχθηκε προσκύνηση ως Θεός. Οι άνθρωποι Τον 
προσκύνησαν (Ματθ. κη΄17). «Ας προσκυνήσωσιν εις αυ-
τόν πάντες οι άγγελοι του Θεού.» (Εβρ. α΄6). Ο Παύλος έ-
γραψε «να κλίνη εις το όνομα του Ιησού παν γόνυ . . . και 
πάσα γλώσσα να ομολογήση ότι ο Ιησούς Χριστός είναι 
Κύριος». (Φιλιπ. β΄10,11). Πολλές ευλογίες αποδίδονται στο 
Χριστό, όπως «η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων». 
(Β΄Τιμ. δ΄18, Εβρ. ιγ΄21, Β΄Πέτρ. γ΄18). 

8. Η θεία φύση Του μια αναγκαιότητα. Ο Χριστός 
συμφιλίωσε την ανθρωπότητα με το Θεό. Οι άνθρωποι 
χρειάζονταν μια τέλεια αποκάλυψη του χαρακτήρα του 
Θεού για να αναπτύξουν μαζί Του προσωπική σχέση. Ο 
Χριστός κάλυψε αυτή την ανάγκη, παρουσιάζοντας τη δόξα 
του Θεού (Ιωάν. α΄14). «Ουδείς είδε ποτέ τον Θεόν. Ο Μο-
νογενής Υιός, ο ων εις τον κόλπον του Πατρός, εκείνος ε-
φανέρωσεν αυτόν.» (Ιωάν. α΄18, ιζ΄6). Ο Ιησούς βεβαίωσε: 
«΄Οστις είδεν εμέ, είδε τον Πατέρα.» (Ιωάν. ιδ΄9). 

Σε πλήρη εξάρτηση από τον Πατέρα (Ιωάν. ε΄30), ο Ιη-
σούς χρησιμοποίησε τη θεία δύναμη για να αποκαλύψει την 
αγάπη του Θεού. Με θεία δύναμη αποκάλυψε τον εαυτό 
Του ως στοργικό Σωτήρα σταλμένο από τον Πατέρα για να 
θεραπεύει, να αποκαθιστά και να συγχωρεί αμαρτίες (Λου-
κά ς΄19, Ιωάν. β΄11, ε΄1-15,36, ια΄41-45, ιδ΄11, η΄3-11). Πο-
τέ δεν επιτέλεσε κάποιο θαύμα για να απαλλάξει τον εαυτό 
Του από ταλαιπωρίες και θλίψεις, που οι άλλοι θα το έκα-
ναν αν βρίσκονταν κάτω από τις ίδιες συνθήκες. 
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«Ο Χριστός . . .  ήταν ένα με τον αιώνιο Θεό, ένα στη 
φύση, στο χαρακτήρα, στις προθέσεις.»10 Είναι αληθινά 
Θεός. 

 
Ο Ιησούς Χριστός Είναι Αληθινά ΄Ανθρωπος. Η Γρα-

φή βεβαιώνει ότι επιπρόσθετα με τη θεία φύση Του, ο Χρι-
στός έχει ανθρώπινη φύση. Η αποδοχή αυτής της διδασκα-
λίας είναι θεμελιώδης. ΄Οποιος «ομολογεί ότι ο Ιησούς Χρι-
στός ήλθεν εν σαρκί, είναι εκ του Θεού», και όποιος δεν το 
κάνει, «δεν είναι εκ του Θεού». (Α΄Ιωάν. δ΄2,3). Η ανθρώπι-
νη γέννηση του Χριστού, η ανάπτυξη, τα χαρακτηριστικά και 
η προσωπική μαρτυρία αποτελούν απόδειξη της ανθρωπό-
τητάς Του. 

1. Η ανθρώπινη γέννησή Του. «Ο Λόγος έγεινε σαρξ, 
και κατώκησε μεταξύ ημών.» (Ιωάν. α΄14). Εδώ ‘’σαρξ’’ ση-
μαίνει ‘’ανθρώπινη φύση’’, μια φύση κατώτερη από την ου-
ράνια φύση Του. Σε απλή γλώσσα ο Παύλος λέει: «Εξαπέ-
στειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού, όστις εγεννήθη εκ γυναι-
κός.» (Γαλ. δ΄4, Γέν. γ΄15). Ο Χριστός έλαβε «δούλου μορ-
φήν . . . ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος». (Φιλιπ. 
β΄7,8). Αυτή η εκδήλωση του Θεού σε ανθρώπινη φύση εί-
ναι «το μυστήριον της ευσεβείας». (Α΄Τιμ. γ΄16). 

Η γενεαλογία του Χριστού Τον αναφέρει ως «υιός του 
Δαβίδ, υιός του Αβραάμ». (Ματθ. α΄1). Σύμφωνα με την αν-
θρώπινη φύση Του «εγεννήθη εκ σπέρματος Δαβίδ» (Ρωμ. 
α΄3, θ΄5) και ήταν «ο υιός της Μαρίας» (Μάρκ. ς΄3). Αν και 
γεννήθηκε από γυναίκα όπως κάθε παιδί, υπήρχε μια μέγι-
στη διαφορά, μια μοναδικότητα. Η Μαρία ήταν παρθένος, 
και η σύλληψη αυτού του Παιδιού έγινε εκ Πνεύματος Αγίου 
(Ματθ. α΄20-23, Λουκά α΄31-37). Μπορούσε να διεκδικήσει 
την ανθρωπότητα μέσω της μητέρας Του. 

2. Η ανθρώπινη ανάπτυξή Του. Ο Ιησούς υποτάχθηκε 
στους νόμους της ανθρώπινης ανάπτυξης. «Το δε παιδίον 
ηύξανε, και εδυναμούτο κατά το Πνεύμα, πληρούμενον σο-
φίας.» (Λουκά β΄40,52). Σε ηλικία δώδεκα ετών συνειδητο-
ποίησε τη θεία αποστολή Του (Λουκά β΄46-49). Στα εφηβι-
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κά Του χρόνια υποτασσόταν στους γονείς Του. (Λουκά 
β΄51). 

Το μονοπάτι προς το σταυρό ήταν μια συνεχής αύξηση 
προς τη θλίψη, που έπαιξε σπουδαίο ρόλο στην ανάπτυξή 
Του. «Έμαθε την υπακοήν αφ’όσων έπαθε. Και γενόμενος 
τέλειος, κατεστάθη αίτιος σωτηρίας αιωνίου εις πάντας τους 
υπακούοντας.» (Εβρ. ε΄8,9, β΄10,18). Αν και γνώρισε την 
ανάπτυξη, δεν αμάρτησε όμως. 

3. Ονομάσθηκε «άνθρωπος». Ο Παύλος μιλάει περί 
«της χάριτος του ενός ανθρώπου, Ιησού Χριστού». (Ρωμ. 
ε΄15). Είναι ο «΄Ανθρωπος» ο οποίος θα φέρει την ανάστα-
ση των νεκρών. (Α΄Κορ. ιε΄21). «Είς και μεσίτης Θεού και 
ανθρώπων, άνθρωπος Ιησούς Χριστός.» (Α΄Τιμ. β΄5). Α-
πευθυνόμενος στους εχθρούς Του, ο Χριστός αναφέρεται 
στον εαυτό Του ως άνθρωπος. «Ζητείτε να με θανατώσητε, 
άνθρωπος όστις σας ελάλησα την αλήθειαν, την οποία ή-
κουσα παρά του Θεού.» (Ιωάν. η΄40).  

Ο προτιμώμενος τίτλος για τον εαυτό Του, τον οποίο 
χρησιμοποίησε εβδομήντα επτά φορές, ήταν «Υιός του αν-
θρώπου» (Ματθ. η΄20, κς΄2). Ο τίτλος Υιός του Θεού στρέ-
φει την προσοχή στη σχέση Του με τη Θεότητα. Το όνομα 
Υιός του ανθρώπου δίνει έμφαση στην αλληλεγγύη Του με 
την ανθρώπινη φυλή μέσα από την ενσάρκωσή Του. 

4. Τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά Του. Ο Θεός έκανε 
τον άνθρωπο «ολίγον τι κατώτερον των αγγέλων». (Ψαλμ. 
η΄5). Επίσης η Γραφή παρουσιάζει τον Ιησού «ολίγον τι πα-
ρά τους αγγέλους ηλαττωμένον». (Εβρ. β΄9). Η ανθρώπινη 
φύση Του δημιουργήθηκε και δεν κατείχε υπερφυσικές δυ-
νάμεις. 

Ο Χριστός έπρεπε να είναι αληθινά άνθρωπος. Αυτό ή-
ταν μέρος της αποστολής Του. Για να είναι άνθρωπος, α-
παιτείτο να κατέχει τα ουσιώδη χαρακτηριστικά της ανθρώ-
πινης φύσης, να είναι «από σαρκός και αίματος» (Εβρ. 
β΄14).  «Έπρεπε να ομοιωθή κατά πάντα» με τους συναν-
θρώπους Του. (Εβρ. β΄17). Η ανθρώπινη φύση Του κατείχε 
τις ίδιες διανοητικές και φυσικές ευαισθησίες, όπως και όλοι 
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οι άνθρωποι: πείνα, δίψα, κούραση, ανησυχίες. (Ματθ. δ΄2, 
Ιωάν. ιθ΄28, δ΄6, Ματθ. κς΄21, η΄24). 

Κατά τη διακονία Του προς τους άλλους αποκάλυψε συ-
μπάθεια, δικαιολογημένη οργή και θυμό (Ματθ. θ΄36, Μάρκ. 
γ΄5). Σε μερικές περιπτώσεις αισθάνθηκε ταραγμένος, θλιμ-
μένος και μάλιστα έκλαψε. (Ματθ. κς΄38, Ιωάν. ιβ΄27, ι-
α΄33,35, Λουκά ιθ΄41). Προσευχήθηκε με κλάμα και δάκρυ-
α, κάποτε και σε σημείο που ο ιδρώτας του ήταν αιμάτινος 
(Εβρ. ε΄7, Λουκά κβ΄44). Η γεμάτη προσευχή ζωή Του εξέ-
φραζε την πλήρη εξάρτησή Του από το Θεό. (Ματθ. κς΄39-
44, Μάρκ. α΄35, ς΄46, Λουκά ε΄16, ς΄12). 

Ο Ιησούς γεύθηκε το θάνατο (Ιωάν. ιθ΄30,34). Αναστή-
θηκε, όχι με το πνεύμα αλλά με το σώμα. (Λουκά κδ΄36-43). 

5. Η έκταση της ταύτισής Του με την ανθρώπινη φύ-
ση. Η Γραφή αποκαλύπτει ότι ο Χριστός ήταν ο δεύτερος 
Αδάμ, έζησε «με ομοίωμα σαρκός αμαρτίας». (Ρωμ. η΄3). 
Μέχρι ποιο σημείο ταυτίσθηκε ή έγινε ταυτόσημος με την 
εκπεσούσα ανθρωπότητα; Μια ορθή άποψη της έκφρασης 
«με ομοίωμα σαρκός αμαρτίας» είναι θεμελιώδης. Ανακρι-
βείς απόψεις έφεραν διαφωνία και διαμάχες στη ροή της 
ιστορίας της χριστιανικής εκκλησίας. 

α. Ήταν «με ομοίωμα σαρκός αμαρτίας». Το φίδι που 
υψώθηκε στην έρημο, στο οποίο ήδη αναφερθήκαμε, μας 
βοηθάει να κατανοήσουμε την ανθρώπινη φύση του Χρι-
στού. ΄Οπως το χάλκινο φίδι που έγινε σε ομοιότητα με τα 
φαρμακερά φίδια, υψώθηκε για να θεραπεύει τους ανθρώ-
πους, έτσι και ο Υιός του Θεού έγινε «ομοίωμα σαρκός α-
μαρτίας» για να είναι ο Σωτήρας του κόσμου. 

Πριν από την ενσάρκωσή Του ο Ιησούς ήταν «εν μορφή 
Θεού», που σημαίνει ότι είχε θεία φύση ανέκαθεν. (Ιωάν. 
α΄1, Φιλιπ. β΄6,7). Παίρνοντας δούλου μορφή, άφησε κατά 
μέρος τα θεία προνόμια. Έγινε δούλος του Πατέρα Του (Ησ. 
μβ΄1) για να εκπληρώσει το θέλημα του Πατέρα Του. (Ιωάν. 
ς΄38, Ματθ. κς΄39,42). Περιέβαλε τη θεότητά Του με την αν-
θρωπότητα, έγινε «ομοίωμα σαρκός αμαρτίας» ή ‘’ανθρώ-
πινη αμαρτωλή φύση’’ (Ρωμ. η΄3).11 Σε καμιά περίπτωση 
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αυτό δεν αποτελεί ένδειξη ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν αμαρ-
τωλός ή συμμετείχε σε αμαρτωλές πράξεις ή σκέψεις. Αν 
και πήρε σχήμα ή ομοιότητα αμαρτωλής σάρκας, ήταν ανα-
μάρτητος  και αυτό δεν αμφισβητείται. 

β. Ήταν ο δεύτερος Αδάμ. Η Βίβλος χαράζει μια πα-
ράλληλο ανάμεσα στον Αδάμ και στο Χριστό, ονομάζοντας 
τον Αδάμ «ο πρώτος άνθρωπος» και το Χριστό «ο έσχατος 
Αδάμ» ή «ο δεύτερος άνθρωπος». (Α΄Κορ. ιε΄45,47). Αλλά 
ο Αδάμ είχε ένα πλεονέκτημα έναντι του Χριστού. Πριν από 
την πτώση έζησε στον Παράδεισο. Είχε μια τέλεια ανθρω-
πότητα γεμάτη σφρίγος στο σώμα και στη διάνοια. 

Με τον Ιησού δεν ήταν το ίδιο. ΄Οταν Αυτός ανέλαβε αν-
θρώπινη φύση, η φυλή ήδη είχε διαφθαρεί μέσα από τα 
4.000 χρόνια αμαρτίας σε έναν καταραμένο από την αμαρ-
τία πλανήτη. Για να σώσει εκείνους που βρίσκονταν στο τε-
λευταίο σκαλοπάτι της διαφθοράς, ο Χριστός περιβλήθηκε 
την ανθρώπινη φύση, η οποία συγκρινόμενη με την ανα-
μάρτητη φύση του Αδάμ είχε υποβιβασθεί σε δύναμη φυσι-
κή και διανοητική - αν και ο Ίδιος ήταν χωρίς αμαρτία.12 

΄Οταν ο Χριστός έλαβε την ανθρώπινη φύση, φορτωμένη 
με τις συνέπειες της αμαρτίας, γνώρισε την έλλειψη δύνα-
μης όπως όλοι. Σαν άνθρωπος, ήταν «περιενδεδυμένος 
ασθένειαν». (Εβρ. ε΄2, Ματθ. η΄17, Ησ. νγ΄4). Αισθανόταν 
την αδυναμία Του. Έπρεπε να προσφέρει «δεήσεις και ικε-
σίας προς τον δυνάμενον να σώζη αυτόν εκ του θανάτου» 
(Εβρ. ε΄7), ταυτίζοντας έτσι τον εαυτό Του με τις ανάγκες και 
τις αδυναμίες τόσο κοινές στην ανθρωπότητα. 

Έτσι, «η ανθρώπινη φύση του Χριστού δεν ήταν σαν αυ-
τή του Αδάμ, δηλαδή την ανθρώπινη φύση του Αδάμ πριν 
από την πτώση, ούτε όμως η αμαρτωλή φύση, δηλαδή η 
από κάθε άποψη αμαρτωλή φύση του Αδάμ μετά την πτώ-
ση. Δεν ήταν η αδαμιαία, επειδή είχε τις αδυναμίες της 
πτώσης. Δεν ήταν ούτε η εκπεσούσα, επειδή ποτέ δεν έπε-
σε στην ανηθικότητα. Ως εκ τούτου ήταν κυριολεκτικά η αν-
θρώπινη φύση, αλλά χωρίς αμαρτία.»13 
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γ. Η εμπειρία Του με τους πειρασμούς. Πώς επηρέα-
σαν το Χριστό οι πειρασμοί;. Γι’Αυτόν ήταν εύκολο ή δύ-
σκολο να τους αντισταθεί; Ο τρόπος που γνώρισε τους πει-
ρασμούς αποδεικνύει ότι ήταν πραγματικά άνθρωπος. 

«Πειρασθέντα κατά πάντα καθ’ομοιότητα ημών». Το 
ότι ο Χριστός πειράσθηκε καθ΄όλα όπως εμείς (Εβρ. δ΄15), 
δείχνει ότι ήταν μέτοχος της ανθρώπινης φύσης.  Ο πειρα-
σμός και το ενδεχόμενο να αμαρτήσει, ήταν πραγματικά στο 
Χριστό. Εάν δεν μπορούσε να αμαρτήσει, δε θα ήταν και 
ανθρώπινο παράδειγμα για μας. Ο Χριστός πήρε την αν-
θρώπινη φύση με όλες τις ροπές, συμπεριλαμβανόμενης 
και της δυνατότητας να υποκύψει στον πειρασμό. 

Πώς μπορούσε να πειρασθεί «κατά πάντα» όπως εμείς; 
Είναι πρόδηλο ότι «κατά πάντα» δε σημαίνει πως αντι-

μετώπισε τους συγκεκριμενους πειρασμούς που συναντάμε 
σήμερα. Ποτέ δεν είχε τον πειρασμό να παρακολουθήσει 
ανήθικα προγράμματα της τηλεόρασης ή να υπερβεί το ό-
ριο ταχύτητας με το αυτοκίνητο. 

Το βασικό θέμα που υπογραμμίζει όλους τους πειρα-
σμούς, είναι το ερώτημα αν θα υποτασσόταν στο θέλημα 
του Θεού. Ερχόμενος αντιμέτωπος με τον πειρασμό, ο Ιη-
σούς πάντοτε έμενε υποταγμένος στο Θεό. Με τη συνεχή 
εξάρτηση από τη θεία δύναμη, αντιστάθηκε με επιτυχία 
στους πιο βίαιους πειρασμούς, αν και ήταν άνθρωπος. 

Η νίκη του Χριστού κατά του πειρασμού Τον κατέστησε 
ικανό να κατανοεί την ανθρώπινη αδυναμία. Η νίκη μας κα-
τά του πειρασμού έρχεται αν διατηρούμε την εξάρτησή μας 
από Αυτόν. «Πιστός όμως είναι ο Θεός, όστις δεν θέλει σας 
αφήσει να πειρασθήτε υπέρ την δύναμίν σας, αλλά μετά του 
πειρασμού θέλει κάμει και την έκβασιν, ώστε να δύνασθε να 
υποφέρητε.» (Α΄Κορ. ι΄13). 

Τελικά, πρέπει να αναγνωρισθεί ότι «είναι μυστήριο που 
θα μείνει ανεξήγητο στους θνητούς ότι ο Χριστός δοκιμά-
σθηκε όπως όλοι εμείς, χωρίς όμως να αμαρτήσει.»14 

«Έπαθε πειρασθείς». Ο Χριστός έπαθε καθώς περ-
νούσε από τον πειρασμό. (Εβρ. β΄18). Έγινε τέλειος με τα 



4.   Θεός ο Υιός 

 66

παθήματα. (Εβρ. β΄10). Επειδή ο Ίδιος αντιμετώπισε τη δύ-
ναμη του πειρασμού, μπορούμε να γνωρίζουμε ότι ξέρει 
πώς να βοηθήσει εκείνον που διέρχεται πειρασμούς. Έγινε 
ένα με την ανθρωπότητα υποφέροντας πειρασμούς στους 
οποίους η ανθρώπινη φύση υπόκειται. 

Πώς ο Χριστός υπέφερε κάτω από τον πειρασμό; Αν και 
είχε «ομοίωμα σαρκός αμαρτίας» οι πνευματικές Του ικανό-
τητες ήταν απαλλαγμένες από κάθε στίγμα αμαρτίας. Κατά 
συνέπεια, η άγια φύση Του ήταν στο έπακρο ευαίσθητη. 
Κάθε επαφή με το κακό Του προκαλούσε πόνο. Έτσι, επει-
δή υπέφερε σε αναλογία με την τελειότητα της αγιότητάς 
Του, ο πειρασμός δημιουργούσε περισσότερη θλίψη στον 
Ιησού από ό,τι σε οποιονδήποτε άλλον.15 

Πόσο υπέφερε ο Χριστός; Η εμπειρία Του στην έρημο, 
στη Γεθσημανή και στο Γολγοθά αποκαλύπτει ότι αντιστά-
θηκε στον πειρασμό σε σημείο που να χύσει το αίμα Του. 
(Εβρ. ιβ΄4). 

Ο Χριστός όχι μόνο υπέφερε περισσότερο κατ’αναλογία 
με την αγιότητά Του, αλλά και αντιμετώπισε ισχυρότερους 
πειρασμούς από ό,τι εμείς οι άνθρωποι αντιμετωπίζουμε. Ο 
B. F. Wescott σημειώνει: «Η συμπάθεια προς τον αμαρτω-
λό κατά τη δοκιμασία του δεν εξαρτάται από την εμπειρία 
της αμαρτίας, αλλά από την εμπειρία της δύναμης της δοκι-
μασίας προς την αμαρτία, την οποία μόνο ο αναμάρτητος 
μπορεί να γνωρίζει στην πλήρη έντασή της. Εκείνος που 
πέφτει, υποκύπτει πριν από την ύστατη προσπάθεια.»16 Ο 
F.F. Bruce συμφωνεί δηλώνοντας: «΄Ομως άντεξε θριαμ-
βευτικά σε κάθε μορφή δοκιμασίας που ο άνθρωπος μπο-
ρεί να αντέξει, χωρίς να αδυνατίσει η πίστη Του στο Θεό ή 
να χαλαρώσει η υπακοή Του σε Αυτόν. Μια τέτοια αντοχή 
συνεπάγεται περισσότερη και όχι λιγότερη από τη συνηθι-
σμένη ανθρώπινη θλίψη.»17 

Ο Χριστός επίσης αντιμετώπισε έναν ισχυρό πειρασμό 
που δε γνώρισε ποτέ άνθρωπος - τον πειρασμό να χρησι-
μοποιήσει τη θεία Του δύναμη υπέρ του εαυτού Του. Η Ε. 
Χουάιτ δηλώνει: «Είχε λάβει τιμή στις ουράνιες αυλές, και 
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ήταν εξοικειωμένος με την απόλυτη δύναμη. Ήταν τόσο δύ-
σκολο γι’Αυτόν να κρατήσει το επίπεδο της ανθρωπότητας, 
όσο είναι στους ανθρώπους να υψωθούν πάνω από το χα-
μηλό επίπεδο της εξαχρειωμένης φύσης τους, και να γίνουν 
μέτοχοι της θείας φύσης.»18  

δ. Μπορούσε ο Χριστός να αμαρτήσει; Οι απόψεις 
των Χριστιανών διαφέρουν στο θέμα αν ο Χριστός μπορού-
σε να αμαρτήσει. Συμφωνούμε με τον Philip Schaff, ο ο-
ποίος είπε: «Αν ο Χριστός ήταν προικισμένος από την αρχή 
με το απόλυτα άμεμπτο, ή με το αδύνατον να αμαρτήσει, 
δεν μπορούσε να είναι αληθινός άνθρωπος και ούτε τύπος 
προς μίμηση. Η αγιότητά Του αντί να είναι μια πράξη που 
αποκτήθηκε από τον Ίδιο και μια αξία έμφυτη, θα ήταν ένα 
ατυχές ή εξωτερικό δώρο, και οι πειρασμοί Του μια αναλη-
θής επίδειξη.»19 Ο Karl Ullmann προσθέτει: «Η ιστορία του 
πειρασμού, και αν ακόμη μπορεί να εξηγηθεί, δε θα είχε 
καμιά σημασία, και η έκφρασης στην προς Εβραίους Επι-
στολή ‘’επειράσθη καθ’ομοιότητα ημών’’ θα ήταν χωρίς έν-
νοια.»20 

6. Ο Ιησούς Χριστός αναμάρτητος στην ανθρώπινη 
φύση. Είναι αυταπόδεικτο ότι η θεία φύση του Χριστού ήταν 
αναμάρτητη. Αλλά τι γίνεται με την ανθρώπινη φύση Του; 

Η Βίβλος περιγράφει την ανθρωπότητα του Ιησού ως 
αναμάρτητη. Η γέννησή Του ήταν υπερφυσική - συνελήφθη 
εκ Πνεύματος Αγίου. (Ματθ. α΄20). Σαν νεογέννητο περι-
γράφεται ως «΄Αγιον» (Λουκά α΄35).΄Ελαβε τη φύση του 
ανθρώπου στην αμαρτωλή κατάστασή της, επιφορτισμένος 
τις συνέπειες της αμαρτίας, όχι την αμαρτωλότητα της. Ταυ-
τίσθηκε με την ανθρώπινη φυλή, εκτός από την αμαρτία. 

Για τον Ιησού διαβάζουμε τις ακόλουθες εκφράσεις: 
«πειρασθέντα κατά πάντα καθ’ομοιότητα ημών, χωρίς α-
μαρτίας», «όσιος, άκακος, αμίαντος, κεχωρισμένος από των 
αμαρτωλών.» (Εβρ. δ΄15, ζ΄26). «Τον μη γνωρίσαντα αμαρ-
τίαν.» (Β΄Κορ. ε΄21). «Αμαρτίαν δεν έκαμεν, ουδέ ευρέθη 
δόλος εν τω στόματι αυτού.» (Α΄Πέτρ, β΄22 ). «Αμνού αμώ-
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μου και ασπίλου.» (Α΄Πέτρ. α΄19, Εβρ. θ΄24). «Αμαρτία εν 
αυτώ δεν υπάρχει. . .  είναι δίκαιος.» (Α΄Ιωάν. γ΄5-7). 

Ο Ιησούς πήρε επάνω Του τη φύση μας με όλο το παθη-
τικό της, αλλά ήταν απαλλαγμένος από την κληρονομική 
διαφθορά ή φαυλότητα και την αμαρτία. Προκαλούσε τους 
αντιπάλους Του: «Τίς από σας με ελέγχει περί αμαρτίας;» 
(Ιωάν. η΄46). Αντιμετωπίζοντας σκληρότατες δοκιμασίες, 
δήλωνε: «Έρχεται ο άρχων του κόσμου τούτου, και δεν έχει 
ουδέν εν εμοί.» (Ιωάν. ιδ΄30). Ο Ιησούς δεν είχε πονηρές 
τάσεις ή ροπές, ή ακόμη αμαρτωλά πάθη. Καμιά χιονοστι-
βάδα πειρασμών δεν μπορούσε να διασπάσει την υποταγή 
Του στο Θεό. 

Ο Ιησούς ποτέ δεν ομολόγησε αμαρτία και δεν πρόσφε-
ρε θυσία. Δεν προσευχήθηκε ‘’Πάτερ, συγχώρησέ Με’’, αλ-
λά μάλλον «συγχώρησον αυτούς». (Λουκά κγ΄34). Πάντοτε 
επιζητώντας να κάνει το θέλημα του Πατέρα Του, όχι το δι-
κό Του, ο Ιησούς διατήρησε συνεχή εξάρτηση από τον Πα-
τέρα Του. (Ιωάν. ε΄30). 

Αντίθετα προς την αμαρτωλή ανθρωπότητα, «η πνευμα-
τική φύση του Ιησού» ήταν καθαρή και άγια, «απαλλαγμένη 
από κάθε ίχνος αμαρτίας.»21 Θα ήταν λάθος να σκεφθεί κα-
νείς ότι ήταν «καθ’όλα άνθρωπος» όπως εμείς. Είναι ένας 
δεύτερος Αδάμ, ο μονογενής Υιός του Θεού. Και ούτε θα 
έπρεπε να Τον σκεφθούμε «ως άνθρωπο με τάση προς την 
αμαρτία.» Ενώ η ανθρώπινη φύση Του πειράσθηκε σε όλα 
τα σημεία που μια ανθρώπινη φύση πειράζεται, ποτέ δεν 
έπεσε, ποτέ δεν αμάρτησε. Ποτέ δε βρέθηκε σε Αυτόν πο-
νηρή τάση.22 

Πραγματικά, ο Ιησούς στην ανθρωπότητά Του είναι το 
ύψιστο και αγιότατο παράδειγμα. Είναι αναμάρτητος, και 
ό,τι έκανε, αποδεικνύει την τελειότητα. ΄Οντως υπήρξε το 
τέλειο παράδειγμα της αναμάρτητης ανθρωπότητας. 

7. Η αναγκαιότητα να λάβει ο Χριστός ανθρώπινη 
φύση. Η Βίβλος δίνει διάφορους λόγους γιατί ο Χριστός έ-
πρεπε να λάβει ανθρώπινη φύση. 
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α. Για να είναι ο αρχιερέας της ανθρώπινης φυλής. 
Ως Μεσσίας, ο Ιησούς έπρεπε να κατέχει τη θέση του αρχι-
ερέα ή μεσίτη μεταξύ Θεού και ανθρώπου. (Ζαχ. ς΄13, Εβρ. 
δ΄14-16). Αυτό το λειτούργημα απαιτούσε ανθρώπινη φύση. 
Ο Χριστός εκπλήρωσε αυτές τις αποστολές ως εξής: 

«Δυνάμενος να συμπαθή εις τους αγνοούντας και πλα-
νωμένους, διότι και αυτός είναι περιενδεδυμένος ασθένει-
αν.» (Εβρ. ε΄2). 

«Έπρεπε να ομοιωθή κατά πάντα με τους αδελφούς, διά 
να γείνη ελεήμων και πιστός.» (Εβρ. β΄17). 

«Καθ’ότι αυτός έπαθε πειρασθείς.» (Εβρ. β΄18). 
«Πειρασθέντα καθ’ομοιότητα ημών χωρίς αμαρτίας.» 

(Εβρ. δ΄15). 
β. Για να σώσει και τους πιο υποβιβασμένους αν-

θρώπους. Για να φθάσει στους ανθρώπους εκεί όπου είναι 
και να σώσει τους πιο απελπισμένους, κατέβηκε στο επίπε-
δο του δούλου. (Φιλιπ. β΄7). 

γ. Για να προσφέρει τη ζωή Του για τις αμαρτίες του 
κόσμου. Η θεία φύση του Χριστού δεν μπορούσε να πεθά-
νει. Λοιπόν, για να πεθάνει ο Χριστός έπρεπε να έχει αν-
θρώπινη φύση. Έγινε άνθρωπος και πλήρωσε την ποινή 
της αμαρτίας, που είναι θάνατος. (Ρωμ. ς΄23, Α’ Κορ. ιε΄3). 
Σαν ανθρώπινη ύπαρξη δοκίμασε το θάνατο στη θέση ό-
λων. (Εβρ. β΄9) 

δ. Για να είναι το παράδειγμά μας. Να αφήσει παρά-
δειγμα πώς πρέπει να ζουν οι άνθρωποι, ο Χριστός έπρεπε 
να ζήσει μια αναμάρτητη ζωή σαν ανθρώπινη ύπαρξη. Σαν 
ο δεύτερος Αδάμ διέλυσε το μύθο ότι οι άνθρωποι δεν 
μπορούν να υπακούσουν στο νόμο του Θεού και να νική-
σουν την αμαρτία. Απέδειξε ότι είναι δυνατόν για την αν-
θρωπότητα να είναι πιστή στο θέλημα του Θεού. Εκεί όπου 
έπεσε ο πρώτος Αδάμ, ο δεύτερος Αδάμ νίκησε την αμαρ-
τία και το Σατανά, και έγινε Σωτήρας μας καθώς και το τέ-
λειο παράδειγμά μας. Με τη δύναμή Του, η νίκη Του μπορεί 
να γίνει δική μας. (Ιωάν. ις΄33). 
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Ενατενίζοντάς στον Ιησού, «μεταμορφούμεθα εις την αυ-
τήν εικόνα από δόξης εις δόξαν». (Β΄Κορ. γ΄18). «Αποβλέ-
ποντες εις τον Ιησούν τον αρχηγόν και τελειωτήν της πίστε-
ως . . .  συλλογίσθητε τον υπομείναντα υπό των αμαρτω-
λών τοιαύτην αντιλογίαν εις εαυτόν, διά να μη αποκάμητε 
χαυνούμενοι κατά τας ψυχάς σας.» (Εβρ. ιβ΄2,3). Πράγματι, 
«ο Χριστός έπαθεν υπέρ υμών, αφίνων παράδειγμα εις υ-
μάς διά να ακολουθήσητε τα ίχνη αυτού». (Α΄Πέτρ. β΄21, 
Ιωάν. ιγ΄15). 

 
Η Ένωση των Δύο Φύσεων 

Το πρόσωπο του Ιησού Χριστού έχει δύο φύσεις: τη θεία 
και την ανθρώπινη. Είναι ο Θεάνθρωπος. Αλλά σημειώστε 
ότι η ενσάρκωση είχε σαν συνέπεια ο αιώνιος Υιός του 
Θεού να περιβληθεί την ανθρώπινη φύση, και όχι ο άν-
θρωπος Ιησούς να λάβει θεότητα. Η κίνηση είναι από το 
Θεό προς τον άνθρωπο και όχι από τον άνθρωπο προς το 
Θεό. Στον Ιησού αυτές οι δύο φύσεις αναμίχθηκαν σε ένα 
πρόσωπο. Σημειώστε την ακόλουθη βιβλική απόδειξη: 

 
Ο Χριστός Είναι η Ένωση δύο Φύσεων. Η πολλαπλό-

τητα του Τριαδικού Θεού δε βρίσκεται μέσα στο Χριστό. Η 
Βίβλος περιγράφει τον Ιησού ως ένα πρόσωπο, όχι δύο. 
Διάφορα εδάφια αναφέρονται στη θεία και ανθρώπινη φύ-
ση, παραταύτα μιλούν για ένα μόνο πρόσωπο. Ο Παύλος 
περιέγραψε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού ως Υιό του 
Θεού (θεία φύση), ο οποίος γεννήθηκε από γυναίκα (αν-
θρώπινη φύση). (Γαλ. δ΄4). Έτσι ο Ιησούς, «εν μορφή Θεού 
υπάρχων, δεν ενόμισεν αρπαγήν το να ήναι ίσα με το 
Θεόν»(θεία φύση), «αλλ’εαυτόν εκένωσε, λαβών δούλου 
μορφήν, γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους και ευρεθείς 
κατά το σχήμα ως άνθρωπος» (ανθρώπινη φύση). (Φιλιπ. 
β΄6,7). 

Η διπλή φύση του Χριστού δεν αποτελείται από μια αφη-
ρημένη θεία δύναμη ή επιρροή που είναι ενωμένη με την 
ανθρωπότητά Του. Ο Ιωάννης είπε: «Ο Λόγος έγεινε σαρξ 
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και κατώκησε μεταξύ ημών, και είδομεν την δόξαν αυτού, 
δόξαν ως μονογενούς παρά του Πατρός, πλήρης χάριτος 
και αληθείας.» (Ιωάν. α΄14). Ο Παύλος έγραψε ότι ο Θεός 
έστειλε «τον εαυτού Υιόν με ομοίωμα σαρκός αμαρτίας» 
(Ρωμ. η΄3), «ο Θεός εφανερώθη εν σαρκί». (Α΄Τιμ. γ΄16). 

 
Ο Συνδυασμός των Δύο Φύσεων. Μερικές φορές η Βί-

βλος περιγράφει τον Υιό του Θεού με λέξεις της ανθρώπι-
νης φύσης Του. Ο Θεός εξαγόρασε την εκκλησία Του με το 
αίμα Του. (Πράξ. κ΄28, Κολ. α΄13,14). Σε άλλες στιγμές χα-
ρακτηρίζει τον Υιό του ανθρώπου με λέξεις της θείας φύσης 
Του (Ιωάν. γ΄13, ς΄62, Ρωμ. θ΄5). 

΄Οταν ο Χριστός ήρθε στον κόσμο, ένα «σώμα» είχε ε-
τοιμασθεί γι’Αυτόν. (Εβρ. ι΄5). ΄Οταν ενανθρωπίσθηκε, η 
θεότητά Του περιβλήθηκε από την ανθρωπότητα. Αυτό δεν 
επιτελέσθηκε αλλάζοντας την ανθρωπότητα με τη θεότητα ή 
τη θεότητα με την ανθρωπότητα. Δεν πήγε μόνος Του προς 
μια άλλη φύση, αλλά πήρε την ανθρωπότητα μέσα Του. 
Έτσι, η θεότητα και η ανθρωπότητα ενώθηκαν. 

΄Οταν ενσαρκώθηκε, ο Χριστός δεν έπαυσε να είναι 
Θεός, ούτε η θεότητά υποβιβάσθηκε στο επίπεδο της αν-
θρωπότητας. Κάθε φύση κράτησε τη θέση της. Ο Παύλος 
λέει: «Εν αυτώ κατοικεί παν το πλήρωμα της θεότητος σω-
ματικώς.» (Κολ. β΄9). Κατά τη σταύρωση, η ανθρώπινη φύ-
ση Του πέθανε, όχι η θεότητα, διότι αυτό θα ήταν αδύνατον. 

 
Η ανάγκη της ΄Ενωσης των Δύο Φύσεων. Η κατανόη-

ση της συσχέτισης των δύο φύσεων του Χριστού δίνει μια 
ζωτική ενόραση στην αποστολή του Χριστού και στη δική 
μας σωτηρία. 

 
1. Να συμφιλιώσει την ανθρωπότητα με το Θεό. Μόνο 

ένας Θεάνθρωπος Σωτήρας μπορούσε να φέρει σωτηρία. 
Κατά την ενσάρκωση ο Χριστός, για να μεταδώσει τη θεία 
φύση Του στους πιστούς, έφερε την ανθρωπότητα μέσα 
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Του. Με την αξία του αίματος του Θεανθρώπου οι πιστοί 
μπορούν να γίνουν μέτοχοι θείας φύσης. (Β΄Πέτρ. α΄4). 

Η κλίμακα στο όνειρο του Ιακώβ, που συμβολίζει το Χρι-
στό, φθάνει σε μας όπου και αν είμαστε. Έλαβε ανθρώπινη 
φύση και νίκησε, ώστε και εμείς παίρνοντας τη φύση Του να 
νικήσουμε. Οι θεϊκοί βραχίονές Του πιάνουν το θρόνο του 
Θεού, ενώ η ανθρωπότητά Του αγκαλιάζει τη φυλή, ενώνο-
ντάς μας με το Θεό, τη γη με τον ουρανό. 

Ο συνδυασμός της θείας και ανθρώπινης φύσης καθιστά 
αποτελεσματική την εξιλαστήρια θυσία του Χριστού. Η ζωή 
μιας αναμάρτητης ανθρώπινης ύπαρξης ή ακόμη και ενός 
αγγέλου δε θα μπορούσε να εξιλεώσει την ανθρώπινη φυλή 
από την αμαρτία. Μόνο ο Θεάνθρωπος Δημιουργός μπο-
ρούσε να εξαγοράσει την ανθρωπότητα. 

2. Για να καλύψει τη θεότητα με την ανθρωπότητα. Ο 
Χριστός κάλυψε τη θεότητά Του με το ένδυμα της ανθρω-
πότητας, παραμερίζοντας την ουράνια δόξα και μεγαλειότη-
τα, ώστε οι αμαρτωλοί να μπορούν να υπάρξουν στην πα-
ρουσία Του χωρίς να εξολοθρευθούν. Αν και εξακολουθού-
σε να είναι Θεός, δεν παρουσιάσθηκε ως Θεός. (Φιλιπ. β΄6-
8). 

3. Για να ζήσει νικηφόρα. Από μόνη της η ανθρώπινη 
φύση του Χριστού δεν μπορούσε να αντέξει στις ισχυρές 
απάτες του Σατανά. Ήταν ικανός να νικήσει την αμαρτία ε-
πειδή μέσα Του κατοικούσε «παν το πλήρωμα της θεότητος 
σωματικώς». (Κολ. β΄9). Επειδή βασίσθηκε εξολοκλήρου 
στον Πατέρα Του (Ιωάν. ε΄19,30, η΄28), «η θεία Του δύναμη 
συνδυαζόμενη με την ανθρωπότητα, κέρδισε προς χάρη 
του ανθρώπου μια άπειρη νίκη.»23 

Η εμπειρία του Χριστού σε νικηφόρα ζωή δεν είναι απο-
κλειστικό Του προνόμιο. Δε χρησιμοποίησε δύναμη που η 
ανθρωπότητα δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει. Μπορούμε 
επίσης να πληρωθούμε «με όλον το πλήρωμα του Θεού». 
(Εφεσ. γ΄19). Με τη θεία δύναμη του Χριστού μπορούμε να 
έχουμε πρόσβαση προς «πάντα τα προς ζωήν και ευσέβει-
αν». (Β΄Πέτρ. α΄3). 
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Το κλειδί για την πείρα αυτή είναι η πίστη στις ονομαζό-
μενες «μέγισται και τίμιαι επαγγελίαι» διαμέσου των οποίων 
γινόμαστε «κοινωνοί θείας φύσεως, αποφυγόντες την εν τω 
κόσμω υπάρχουσαν δια της επιθυμίας διαφθοράν». (Β΄Πέτρ 
α’3,4). Ο Χριστός προσφέρει την ίδια δύναμη με την οποία 
νίκησε, ώστε όλοι να μπορούν πιστά να υπακούουν και να 
έχουν νικηφόρα ζωή. 

Μια από τις παρηγορητικές υποσχέσεις του Χριστού είναι 
η νίκη. «΄Οστις νικά, θέλω δώσει εις αυτόν να καθίση 
μετ’εμού εν τω θρόνω μου, καθώς και εγώ ενίκησα, και ε-
κάθισα μετά του Πατρός μου εν τω θρόνω αυτού.» (Αποκ. 
γ΄21). 

 
Τα Λειτουργήματα του Ιησού Χριστού 

Τα λειτουργήματα του προφήτη, του ιερέα και του βασι-
λιά ήταν μοναδικά, γενικά απαιτώντας καθιερωμένη υπηρε-
σία  διαμέσου του χρίσματος. (Α΄Βασ. ιθ΄16, Έξ. λ΄30, 
Β΄Σαμ. ε΄3). Οι προφητείες έδειχναν ότι ο ερχόμενος Μεσ-
σίας, ο Κεχρισμένος θα είχε αυτά τα τρία λειτουργήματα. Ο 
Χριστός επιτελεί το έργο Του ως μεσίτης ανάμεσα στο Θεό 
και σε μας μέσα από τα λειτουργήματα του προφήτη, του 
ιερέα και του βασιλιά. Ο Χριστός ο Προφήτης γνωστοποιεί 
σε μας το θέλημα του Θεού, ο Χριστός ο Ιερέας μάς πα-
ρουσιάζει στο Θεό και το αντίστροφο, και ο Χριστός ο Βασι-
λιάς ασκεί την προσηνή εξουσία του Θεού στο λαό Του. 

 
Χριστός ο Προφήτης. Ο Θεός αποκάλυψε στο Μωυσή 

το προφητικό λειτούργημα του Χριστού: «Προφήτην εκ μέ-
σου των αδελφών αυτών θέλω αναστήσει εις αυτούς, ως 
σε, και θέλω βάλει τους λόγους μου εις το στόμα αυτού, και 
θέλει λαλεί προς αυτούς πάντα όσα εγώ προστάζω εις αυ-
τόν.» (Δευτ. ιη΄18). Οι σύγχρονοι του Χριστού αναγνώρισαν 
την εκπλήρωση αυτής της πρόρρησης. (Ιωάν. ς΄14, ζ΄40, 
Πράξ. γ΄22,23). 

Ο Ιησούς αναφέρθηκε στον εαυτό Του ως προφήτη 
(Λουκά ιγ΄33). Με προφητική αυθεντία διακήρυξε (Ματθ. 
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ζ΄29) τις αρχές της βασιλείας του Θεού (Ματθ. ε΄-ζ΄, κβ΄36-
40), και αποκάλυψε το μέλλον. (Ματθ. κδ΄1-51, Λουκά 
ιθ΄41-44). 

Πριν από την ενσάρκωσή Του ο Χριστός ενέπνευσε τους 
βιβλικούς συγγραφείς με το Πνεύμα Του και τους έδωσε 
προφητείες για τα πάθη Του «και τας μετά ταύτα δόξας». 
(Α΄Πέτρ. α΄11). Μετά την ανάληψή Του συνέχισε να αποκα-
λύπτει τον εαυτό Του στο λαό Του. Η Γραφή λέει ότι δίνει 
«την μαρτυρίαν» - «το πνεύμα της προφητείας» - στο πιστό 
Του Υπόλοιπον. (Αποκ. ιβ΄17, ιθ΄10, δείτε το κεφάλαιο 17). 

 
Χριστός ο Ιερέας. Ένας θείος όρκος καθιέρωσε αμετα-

κίνητη την ιεροσύνη του Μεσσία. «΄Ωμοσεν ο Κύριος και δεν 
θέλει μεταμεληθή, Συ είσαι ιερεύς εις τον αιώνα κατά την 
τάξιν Μελχισεδέκ.» (Ψαλμ. ρι΄4). Ο Χριστός δεν ήταν από-
γονος του Ααρών. ΄Οπως στο Μελχισεδέκ, έτσι και σε Αυ-
τόν το δικαίωμα της ιεροσύνης ήταν με θείο διορισμό. (Εβρ. 
ε΄6,10, δείτε κεφάλαιο 7). Η μεσιτική ιεροσύνη Του είχε δύο 
φάσεις: μια επίγεια και μια ουράνια. 

1. Επίγεια ιεροσύνη του Χριστού. Ο ρόλος του ιερέα 
στο θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος συμβόλιζε την επίγεια 
διακονία του Ιησού. Ο Ιησούς ήταν κατάλληλος για το λει-
τούργημα του ιερέα. Ήταν αληθινά άνθρωπος, ήταν «ο κα-
λούμενος υπό του Θεού» να εργασθεί «εις τα προς τον 
Θεόν», με το ιδιαίτερο καθήκον «διά να προσφέρη δώρα τε 
και θυσίας υπέρ αμαρτιών.» (Εβρ. ε΄1,4).  

Ο ιερέας ήταν για να συμφιλιώνει τους λατρευτές με το 
Θεό μέσα από το σύστημα των θυσιών, οι οποίες συμβόλι-
ζαν την εξασφάλιση του ιλασμού από την αμαρτία. (Λευιτ. 
α΄4. δ΄29,31,35, ε΄10, ις΄6, ιζ΄11). Έτσι, οι συνεχείς θυσίες 
στο θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος συμβόλιζαν τη διαθε-
σιμότητα του συνεχούς ιλασμού. 

Αυτές οι θυσίες δεν ήταν αρκετές. Δεν μπορούσαν να 
κάνουν τέλειο τον προσφέροντα, να αφαιρέσουν αμαρτίες ή 
να δημιουργήσουν μια καθαρή συνείδηση. (Εβρ. ι΄1-4, θ΄9). 
Αποτελούσαν απλώς σκιά των μελλόντων αγαθών (Εβρ. 
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ι΄1,  θ΄9,23,24). Η Παλαιά Διαθήκη λέει ότι ο ίδιος ο Μεσσίας 
θα έπαιρνε τη θέση εκείνων των θυσιών  (Ψαλμ. μ΄6-8, 
Εβρ. ι΄5-9). Αυτές οι θυσίες, λοιπόν, έδειχναν τις διάφορες 
θλίψεις και τον εξιλαστήριο θάνατο του Χριστού, του Σωτή-
ρα. Αυτός, ο Αμνός του Θεού, έγινε αμαρτία για μας, κατά-
ρα για μας. Το αίμα Του μας καθαρίζει από όλες τις αμαρτί-
ες. (Β΄Κορ. ε΄21, Γαλ. γ΄13, Α΄Ιωάν. α΄7, Α΄Κορ. ιε΄3). 

Έτσι, κατά την επίγεια διακονία Του ο Χριστός ήταν ιερέ-
ας και προσφορά μαζί. Ο θάνατός Του στο σταυρό ήταν 
μέρος του ιερατικού έργου Του. Μετά τη θυσία Του στο 
Γολγοθά, η ιερατική μεσιτεία Του επικεντρώθηκε στο ουρά-
νιο αγιαστήριο. 

2. Ουράνια ιεροσύνη του Χριστού. Η ιερατική διακονία 
του Χριστού που άρχισε στη γη, ολοκληρώνεται στον ουρα-
νό. Η ταπείνωσή Του στη γη ως ο θλιβόμενος δούλος του 
Θεού, Τον έκανε κατάλληλο να είναι ο αρχιερέας μας στον 
ουρανό. (Εβρ. β΄17,18, δ΄15, ε΄2). Η προφητεία αποκαλύ-
πτει ότι ο Μεσσίας έπρεπε να είναι ιερέας στο θρόνο του 
Θεού (Ζαχ. ς΄13). Μετά την ανάστασή Του, ο ταπεινωμένος 
Χριστός εξυψώθηκε. Τώρα ο Αρχιερέας μας κάθεται «εν 
δεξιά του θρόνου της μεγαλωσύνης εν τοις ουρανοίς», ιε-
ρουργώντας στο ουράνιο αγιαστήριο. (Εβρ. η΄1,2, α΄3, 
θ΄24). 

Ο Χριστός άρχισε το μεσιτικό έργο Του ευθύς μετά την 
ανάληψή Του. Το ανερχόμενο σύννεφο θυμιάματος στα ά-
για του ναού συμβόλιζαν τις αξίες, τις προσευχές και τη δι-
καιοσύνη του Χριστού, που καθιστούν τη λατρεία και τις 
προσευχές μας ευπρόσδεκτες στο Θεό. Το θυμίαμα μπο-
ρούσε να προσφερθεί μόνο επάνω σε κάρβουνα παρμένα 
από το θυσιαστήριο του ολοκαυτώματος, το οποίο αποκα-
λύπτει τη στενή σχέση μεταξύ της μεσιτείας και της εξιλα-
στήριας θυσίας στο θυσιαστήριο. Έτσι, το μεσιτικό έργο του 
Χριστού βασίζεται στην τέλεια εξιλαστήρια θυσία Του. 

Η μεσιτεία του Χριστού προσφέρει ενθάρρυνση στο λαό 
Του, επειδή «δύναται και να σώζη εντελώς τους προσερχο-
μένους εις τον Θεόν δι’αυτού, ζων πάντοτε διά να μεσιτεύση 
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υπέρ αυτών». (Εβρ. ζ΄25). Επειδή ο Χριστός μεσιτεύει για 
το λαό Του, όλες οι κατηγορίες του Σατανά χάνουν τη νομι-
κή βάση τους. (Α΄Ιωάν. β΄1, Ζαχ. γ΄1). Ο Παύλος θέτει μια 
ερώτηση σε ρητορικό σχήμα: «Τίς θέλει είσθαι ο κατακρί-
νων;» Και τότε έδωσε τη βεβαιότητα ότι ο Χριστός ο ίδιος 
είναι στα δεξιά του Θεού και μεσιτεύει για μας. (Ρωμ. η΄34). 
Βεβαιώνοντας το ρόλο Του ως Μεσίτου, ο Χριστός είπε: 
«Αληθώς σας λέγω ότι όσα αν αιτήσητε παρά του Πατρός 
εν τω ονόματί μου, θέλει σας δώσει.» (Ιωάν. ις΄23). 

  
Χριστός ο Βασιλιάς. «Ο Κύριος ητοίμασε τον θρόνον 

αυτού εν τω ουρανώ, και η βασιλεία αυτού δεσπόζει τα πά-
ντα.» (Ψαλμ. ργ΄19). Είναι αυταπόδεικτο ότι ο Υιός του 
Θεού ως ένας από τη Θεότητα, μετέχει στη θεία διακυβέρ-
νηση όλου του σύμπαντος. 

Ο Χριστός, ως Θεάνθρωπος, θα εξασκήσει το αξίωμα 
της βασιλείας Του επάνω σε εκείνους που Τον δέχθηκαν ως 
Κύριο και Σωτήρα. Έχει λεχθεί: «Ο θρόνος σου, Θεέ, είναι 
εις τον αιώνα του αιώνος, σκήπτρον ευθύτητος είναι το 
σκήπτρον της βασιλείας σου.» (Ψαλμ. με΄6, Εβρ. α΄8,9). 

Η βασιλεία του Χριστού δεν εγκαθιδρύθηκε χωρίς αγώνα, 
διότι «παρεστάθησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες 
συνήχθησαν ομού κατά του Κυρίου και κατά του χριστού 
[Μεσσία] αυτού». (Ψαλμ. β΄1). Αλλά η δολοπλοκία τους α-
πέτυχε. Ο Θεός θα εγκαταστήσει το Μεσσία με πρόσταγμα: 
«Έχρισα τον βασιλέα μου επί Σιών, το όρος το άγιόν μου.» 
Και δήλωσε: «Υιός μου είσαι συ, εγώ σήμερον σε εγέννη-
σα.» (Ψαλμ. β΄6,7, Εβρ. α΄5). Το όνομα του Βασιλιά ο ο-
ποίος θα καθίσει στο θρόνο του Δαβίδ είναι: «Ο ΚΥΡΙΟΣ Η 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΗΜΩΝ». (Ιερ. κγ΄5,6). Η διακυβέρνησή Του 
είναι μοναδική, επειδή το λειτούργημά Του στον ουράνιο 
θρόνο είναι και ως ιερέας και ως βασιλιάς. (Ζαχ. ς΄13). 

Στη Μαρία ο άγγελος Γαβριήλ ανακοίνωσε ότι ο Ιησούς 
θα γινόταν ο μεσσιανικός ηγεμόνας, λέγοντας: «Θέλει βασι-
λεύσει επί τον οίκον του Ιακώβ εις τους αιώνας, και της βα-
σιλείας αυτού δεν θέλει είσθαι τέλος.» (Λουκά α΄33). Η βα-
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σιλεία Του περιγράφεται με δύο θρόνους που συμβολίζουν 
τις δύο βασιλείες Του. Ο «θρόνος της χάριτος» (Εβρ. δ΄16) 
αντιπροσωπεύει τη βασιλεία της χάρης, ο «θρόνος της δό-
ξης (Ματθ. κε΄31) σημαίνει τη βασιλεία της δόξας. 

1. Η βασιλεία της χάρης. Ευθύς μετά που ο πρώτος 
άνθρωπος αμάρτησε, εγκαθιδρύθηκε η βασιλεία της χάρης. 
Αυτή υφίσταται με την υπόσχεση του Θεού. Διαμέσου της 
πίστης οι άνθρωποι μπορούσαν να γίνουν πολίτες της. Αλ-
λά αυτή δεν είχε εγκαθιδρυθή καθ’ολοκληρίαν μέχρι το θά-
νατο του Χριστού. ΄Οταν στο σταυρό ο Χριστός ανέκραξε 
«τετέλεσται», οι απαιτήσεις για το σχέδιο της σωτηρίας ικα-
νοποιήθηκαν και η νέα διαθήκη επικυρώθηκε. (Εβρ. θ΄15-
18). 

Η δήλωση του Ιησού «επληρώθη ο καιρός και επλησία-
σεν η βασιλεία του Θεού» (Μάρκ. α΄15) είναι μια άμεση α-
ναφορά στη βασιλεία της χάρης που σύντομα θα εγκαθι-
δρυόταν με το θάνατό Του. Βασισμένη στη λύτρωση και όχι 
στη δημιουργία, αυτή η βασιλεία δέχεται τους πολίτες της με 
την αναγέννηση - τη νέα γέννηση. Ο Ιησούς αποφάνθηκε: 
«Εάν τις δεν γεννηθή εξ ύδατος και Πνεύματος, δεν δύναται 
να εισέλθη εις την βασιλείαν του Θεού.» (Ιωάν. γ΄5,3). Συ-
γκρίνει την αύξησή της με την εκπληκτική αύξηση ενός κόκ-
κου σιναπιού και με το αποτέλεσμα του προζυμιού στο α-
λεύρι (Μάρκ. δ΄22-31, Ματθ. ιγ΄33). 

Η βασιλεία της χάρης δε φαίνεται εξωτερικά, αλλά από 
τα αποτελέσματα στην καρδιά των πιστών. Ο Ιησούς είπε 
ότι αυτή η βασιλεία «δεν έρχεται ώστε να παρατηρήται. Ου-
δέ θέλουσιν ειπεί, Ιδού, εδώ είναι, ή, Ιδού εκεί, διότι η βασι-
λεία του Θεού είναι εντός υμών». (Λουκά ιζ΄20,21). Είπε ότι 
δεν είναι βασιλεία του κόσμου, αλλά βασιλεία της αλήθειας. 
«Βασιλεύς είμαι εγώ. Εγώ διά τούτο εγεννήθην, και διά τού-
το ήλθον εις τον κόσμον, διά να μαρτυρήσω εις την αλήθει-
αν. Πας όστις είναι εκ της αληθείας, ακούει την φωνήν μου.» 
(Ιωάν. ιη΄37). Ο Παύλος είπε ότι η βασιλεία του Χριστού εί-
ναι «δικαιοσύνη και ειρήνη και χαρά εν Πνεύματι Αγίω», 
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στην οποία οι πιστοί έχουν μεταφερθεί. (Ρωμ. ιδ΄17, Κολ. 
α΄13).  

Η εγκαθίδρυση αυτής της βασιλείας είναι μια επώδυνη 
πείρα, που βεβαιώνει ότι δεν υπάρχει στέμμα χωρίς σταυ-
ρό. Προς το τέλος της δημόσιας διακονίας Του ο Ιησούς, ο 
Μεσσίας, ο Θεάνθρωπος, ήρθε στην Ιερουσαλήμ ως ο δι-
καιωματικός κληρονόμος στο θρόνο του Δαβίδ. Καθισμένος 
σε ένα γαϊδρουράκι, όπως ήταν το ιουδαϊκό έθιμο για βασι-
λική είσοδο (Ζαχ. θ΄9), δέχθηκε τις ενθουσιώδεις εκδηλώ-
σεις του αυθόρμητου πλήθους. Κατά τη θριαμβευτική Του 
είσοδο στη βασιλική πόλη «ο περισσότερος όχλος έστρω-
σαν τα ιμάτια εαυτών» για να δημιουργήσουν ένα βασιλικό 
τάπητα, ρίχνοντας φοινικόκλαδα και φωνάζοντας: «Ωσαννά 
τω υιώ Δαβίδ, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρί-
ου!» (Ματθ. κα΄8,9), εκπληρώνοντας έτσι την προφητεία 
του Ζαχαρία. Τώρα ο Χριστός παρουσίασε τον εαυτό Του 
ως Μεσσιανικό βασιλιά. 

Δυστυχώς, η αξίωσή Του για το θρόνο συνάντησε την 
αντίσταση. Το σατανικό μίσος κατά του Αναμαρτήτου έφθα-
σε στο αποκορύφωμά του. Σε διάστημα δώδεκα ωρών, οι 
υπερασπιστές της πίστης - το Συνέδριο Τον συνέλαβε κρυ-
φά, Τον δίκασε και Τον καταδίκασε σε θάνατο. 

Κατά τη δίκη Του ο Ιησούς δημόσια δήλωσε ότι ήταν 
Υιός του Θεού και Βασιλιάς του λαού Του (Λουκά κγ΄3, Ι-
ωάν. ιη΄33-37). Σε απάντηση της αξίωσής Του, ειρωνικά 
Τον ενέδυσαν με βασιλικό μανδύα και Τον στεφάνωσαν, όχι 
με χρυσό στέμμα, αλλά με αγκάθια. (Ιωάν. ιθ΄2). Η υποδοχή 
Του ως βασιλιάς αντιστράφηκε σε ειρωνεία. Κτυπώντας Τον 
οι στρατιώτες έλεγαν χλευαστικά: «Χαίρε, βασιλεύς των Ι-
ουδαίων!» (Ιωάν. ιθ΄3). Και όταν ο Ρωμαίος κυβερνήτης, ο 
Πιλάτος, Τον παρουσίασε στο έθνος λέγοντας, «Ιδού ο βα-
σιλεύς σας!» ο λαός Του ομόφωνα Τον απέρριψε, φωνάζο-
ντας: «΄Αρον, άρον, σταύρωσον αυτόν!» (Ιωάν. ιθ΄14,15).  

Περνώντας από την πιο βαθιά ταπείνωση - το σταυρικό 
θάνατο - ο Χριστός εγκαθίδρυσε τη βασιλεία της χάρης. Α-
μέσως μετά την εξύψωσή Του έθεσε τέλος στην ταπείνωσή 
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Του. Κατά την ανάληψή Του ενθρονίσθηκε στον ουρανό ως 
Ιερέας και Βασιλιάς, μοιραζόμενος το θρόνο του Πατέρα 
Του. (Ψαλμ. β΄7,8, Εβρ. α΄3-5, Φιλιπ. β΄9-11, Εφεσ. α΄20-
23). Αυτή η ενθρόνιση δεν Του έδωσε, ως Υιός του Θεού, 
κάποια δύναμη την οποία  ήδη δεν είχε. Αλλά τώρα, ως 
θείος-ανθρώπινος Μεσίτης, η ανθρώπινη φύση Του συμμε-
τείχε στην ουράνια δύναμη και δόξα για πρώτη φορά. 

2. Η βασιλεία της δόξας. Μια παρουσίαση της βασιλεί-
ας της δόξας δόθηκε στο ΄Ορος της Μεταμορφώσεως. Εκεί 
ο Χριστός παρουσιάσθηκε με τη δόξα Του. «Έλαμψε το 
πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος, τα δε ιμάτια αυτού έγιναν 
λευκά ως το φως.» (Ματθ. ιζ΄2). Ο Μωυσής και ο Ηλίας α-
ντιπροσώπευσαν τους λυτρωμένους - ο Μωυσής αντιπρο-
σωπεύοντας εκείνους που πέθαναν εν Χριστώ και θα ανα-
στηθούν, και ο Ηλίας αντιπροσωπεύοντας εκείνους που θα 
αρπαχθούν στον ουρανό χωρίς την εμπειρία του θανάτου 
κατά τη Δευτέρα Παρουσία.  

Η βασιλεία της δόξας θα εγκατασταθεί με τα ανατρεπτικά 
γεγονότα κατά την επιστροφή του Χριστού (Ματθ. 
κδ΄27,30,31, κε΄31,32). Μετά την κρίση, όταν το μεσιτικό 
έργο του  Υιού του ανθρώπου θα έχει τελειώσει στο ουράνιο 
αγιαστήριο, ο «Παλαιός των Ημερών» - ο Θεός Πατέρας - 
θα Του δώσει την εξουσία, τη δόξα και τη βασιλεία. (Δαν. 
ζ΄9,10,14). Τότε «η βασιλεία, και η εξουσία, και η μεγαλω-
σύνη των βασιλειών των υποκάτω παντός του ουρανού θέ-
λει δοθή εις τον λαόν των αγίων του Υψίστου, του οποίου η 
βασιλεία είναι βασιλεία αιώνιος και πάσαι αι εξουσίαι θέ-
λουσι λατρεύσει και υπακούσει εις αυτόν.» (Δαν. ζ΄27). 

Η βασιλεία της δόξας θα εγκαθιδρυθεί τελικά στη γη, στο 
τέλος της χιλιετηρίδας, όταν η νέα Ιερουσαλήμ θα κατέλθει 
από τον ουρανό (Αποκ. κ΄,κα΄). Δεχόμενοι το Χριστό ως 
Σωτήρα μας, μπορούμε να γίνουμε πολίτες της βασιλείας 
της χάρης σήμερα, και της βασιλείας της δόξας στη δεύτερη 
έλευσή Του. Μπροστά μας βρίσκεται μια ζωή με απεριόρι-
στες δυνατότητες. Η ζωή που ο Χριστός προσφέρει, δεν 
είναι μια ζωή γεμάτη αποτυχίες, σκόρπιες ελπίδες και 
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σκόρπια όνειρα, αλλά μια ζωή ανάπτυξης, μια επιτυχημένη 
πορεία με το Σωτήρα. Είναι μια ζωή που διαρκώς επιδει-
κνύει γνήσια αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χρηστότη-
τα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια (Γαλ. ε΄22,23) - 
οι καρποί της σχέσης που ο Ιησούς προσφέρει σε όλους 
όσοι παραδίδουν τη ζωή τους σε Αυτόν. Ποιος μπορεί να 
αντισταθεί σε μια τέτοια προσφορά; 
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κλίση, διάθεση να κάνει το καλό ή το κακό, μια ροπή» 
(Webster’ International Dictionary of the English Language 
{Springfield, MA: G & C. Merriam & Co 1890]). Ένας από 
τους προτιμώμενους συγγραφείς της Χουάιτ, ο Henry 
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Πνεύμα επισκίασε την Παρθένο, επιτρέποντας κάποιες α-
δυναμίες να εκπηγάζουν από μέσα της, απαγόγευσε την 
κακοήθεια ....................................... Δείτε Tim Poirier, «A 
Comparison of the Christology of Ellen White and her 
Librery Source» (Unpublished MS, Ellen G. White Estate, 
Inc., General Conference o SDA, Wasington D.C. 20012). 
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Οι Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης   
Ημέρας  Πιστεύουν . . . 
 
Ο Αιώνιος Θεός το ΄Αγιο Πνεύμα ήταν σε δράση με 

τον Πατέρα και τον Υιό κατά τη δημιουργία, την εν-

σάρκωση και τη λύτρωση. Ενέπνευσε τους συγ-

γραφείς της Βίβλου. Ενέπλησε τη ζωή του Χριστού 

με δύναμη. Ελκύει και ελέγχει τις ανθρώπινες υ-

πάρξεις. Ανανεώνει και μεταμορφώνει στην εικόνα 

του Θεού εκείνους οι οποίοι ανταποκρίνονται. Α-

πεσταλμένος από τον Πατέρα και τον Υιό να είναι 

πάντοτε με τα παιδιά Του, διαχέει τα πνευματικά 

χαρίσματα στην εκκλησία, την ενδυναμώνει ώστε 

αυτή να δώσει τη μαρτυρία της για το Χριστό, και σε 

αρμονία με τη Γραφή την οδηγεί σε όλη την αλή-

θεια. - 

Βασικές αλήθειες, 5 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 

ΘΕΟΣ ΤΟ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ 
 

Αν και η σταύρωση δημιούργησε αμηχανία, αγωνία και 
τρόμο στους οπαδούς του Χριστού, η ανάσταση έφερε γλυ-
κοχάραμα στη ζωή τους. ΄Οταν ο Χριστός έσπασε τις αλυ-
σίδες του θανάτου, η βασιλεία του Θεού ανέτειλε στην καρ-
διά τους. 

Τώρα μια άσβεστη φλόγα έκαιγε στην ψυχή τους. Οι δι-
αφορές που πριν από μερικές εβδομάδες είχαν ορθώσει 
απειλητικά φράγματα μεταξύ των μαθητών, κατέρρευσαν. 
Εξομολογήθηκαν τις αμαρτίες τους ο ένας προς τον άλλον, 
και ανοίχθηκαν περισσότερο για να δεχθούν μέσα τους τον 
Ιησού, τον αναστηθέντα Βασιλιά.  

Η ενότητα του ποιμνίου το οποίο είχε διασκορπισθεί, αυ-
ξανόταν καθώς περνούσαν τις ημέρες στην προσευχή. Μια 
αξέχαστη ημέρα προσεύχονταν στο Θεό όταν μια βοή σαν 
ήχος ανεμοστρόβιλου πέρασε ανάμεσά τους. Σαν να είχε 
γίνει ορατή η φλόγα που έκαιγε στην καρδιά τους, πύρινες 
γλώσσες κάθισαν στο κάθε κεφάλι. Σαν μια βίαιη φωτιά, το 
΄Αγιο Πνεύμα κατέβηκε επάνω τους. 

Πλήρεις Πνεύματος, οι μαθητές δεν μπορούσαν να συ-
γκρατήσουν τη νέα φλογερή αγάπη και χαρά για τον Ιησού. 
Δημόσια και με ενθουσιασμό άρχισαν να κηρύττουν τα καλά 
νέα της σωτηρίας. Αναστατωμένοι από το θόρυβο, ένα 
πλήθος από ντόπιους και από προσκυνητές διαφόρων ε-
θνικοτήτων συνέρρευσαν στο οίκημα. Ξαφνιασμένοι και 
απορημένοι, άκουγαν - στη δική τους γλώσσα - την ισχυρή 
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μαρτυρία για τα μεγάλα έργα του Θεού να τα παρουσιάζουν 
με απλοϊκό τρόπο οι Γαλιλαίοι. 

‘’Δεν καταλαβαίνω τι σημαίνουν αυτά;’’ έλεγε ο ένας. 
΄Αλλοι τους περνούσαν για μεθυσμένους. Ο Πέτρος υψώ-
νοντας τη φωνή του πάνω από την οχλοβοή, είπε: ‘’΄Οχι! 
Είναι εννέα η ώρα το πρωί. Αυτά που ακούτε και βλέπετε, 
έχουν γίνει επειδή ο αναστημένος Ιησούς Χριστός κάθισε 
στα δεξιά του Θεού και τώρα μας έδωσε το  ΄Αγιο Πνεύμα.’’ 
(Πράξ. β΄). 

 
Ποιος Eίναι το ΄Αγιο Πνεύμα; 

Η Βίβλος αποκαλύπτει ότι το ΄Αγιο Πνεύμα είναι ένα 
πρόσωπο, όχι μια απρόσωπη δύναμη. Δηλώσεις όπως, 
«εφάνη εύλογον εις το ΄Αγιον Πνεύμα και εις ημάς» (Πράξ. 
ιε΄28), αποκαλύπτει ότι οι πρώτοι Χριστιανοί αποδέχονταν 
το ΄Αγιο Πνεύμα ως πρόσωπο. Ο Χριστός επίσης μίλησε 
για το ΄Αγιο Πνεύμα ως ένα ξεχωριστό πρόσωπο λέγοντας: 
«Εκείνος θέλει δοξάσει εμέ, διότι εκ του εμού θέλει λάβει και 
αναγγείλει προς εσάς.» (Ιωάν. ις΄14). Η Γραφή αναφερόμε-
νη στον Τριαδικό Θεό, περιγράφει το Πνεύμα ως πρόσωπο. 
(Ματθ. κη΄19, Β΄Κορ. ιγ΄14). 

Το ΄Αγιο Πνεύμα είναι προσωπικότητα. Αγωνίζεται (Γέν. 
ς΄3), διδάσκει (Λουκά ιβ΄12), ελέγχει (Ιωάν. ις΄8), κατευθύνει 
τις υποθέσεις της εκκλησίας (Πράξ. ιγ΄2), βοηθάει και μεσι-
τεύει (Ρωμ. η΄26), εμπνέει (Β΄Πέτρ. α΄21), και αγιάζει 
(Α΄Πέτρ. α΄2). Αυτές οι δραστηριότητες δεν μπορούν να επι-
τελεσθούν απλώς από μια δύναμη, μια επιρροή ή ιδιότητα 
του Θεού. Μόνο ένα πρόσωπο μπορεί να τις κάνει. 

 
Το ΄Αγιο Πνεύμα Είναι Αληθινά Θεός 

Η Γραφή δέχεται το ΄Αγιο Πνεύμα ως Θεό. Ο Πέτρος είπε 
στον Ανανία ότι ψευδόμενος στο ΄Αγιο Πνεύμα, «δεν εψεύ-
σθης εις ανθρώπους αλλά εις τον Θεόν». (Πράξ. ε΄3,4). Ο 
Ιησούς δίνει τον ορισμό της ασυγχώρητης αμαρτίας ως 
«βλασφημία κατά του Πνεύματος» λέγοντας: «΄Οστις είπη 
λόγον κατά του Υιού του ανθρώπου, θέλει συγχωρηθή εις 
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αυτόν. ΄Οστις όμως είπη κατά του Πνεύματος του Αγίου, 
δεν θέλει συγχωρηθή εις αυτόν ούτε εν τούτω τω αιώνι ούτε 
εν τω μέλλοντι» (Ματθ. ιβ΄31,32). Αυτό μπορεί να αληθεύει 
μόνο αν το ΄Αγιο Πνεύμα είναι Θεός. 

Η Γραφή αποδίδει τις θείες ιδιότητες και στο ΄Αγιο Πνεύ-
μα. Αυτός είναι ζωή. Ο Παύλος αναφέρεται σε Αυτόν ως «το 
Πνεύμα της ζωής» (Ρωμ. η΄2). Αυτός είναι αλήθεια. Ο Χρι-
στός Τον ονομάζει «το Πνεύμα της αληθείας» (Ιωάν. ις΄13). 
Οι εκφράσεις «διά της αγάπης του Πνεύματος» (Ρωμ. ι-
ε΄30), «το Πνεύμα το ΄Αγιον του Θεού» (Εφεσ. δ΄30) απο-
καλύπτουν ότι η αγάπη και η αγιότητα είναι μέρος της φύ-
σης Του. 

Το ΄Αγιο Πνεύμα είναι παντοδύναμο. Διανέμει πνευματι-
κά χαρίσματα «ιδία εις έκαστον καθώς θέλει» (Α΄Κορ. 
ιβ΄11). Είναι πανταχού παρών. Θα «μείνη» με το λαό Του 
«εις τον αιώνα». (Ιωάν. ιδ΄16). Κανένας δεν μπορεί να δια-
φύγει της επιρροής. Του (Ψαλμ. ρλθ΄7-10). Είναι επίσης 
παντογνώστης, «επειδή το Πνεύμα ερευνά τα πάντα, και τα 
βάθη του Θεού»,  «και τα του Θεού ουδείς γινώσκει, ειμή το 
Πνεύμα του Θεού». (Α΄Κορ. β΄10,11). 

Τα έργα του Θεού συνδέονται με το ΄Αγιο Πνεύμα. Συμ-
μετέχει στη δημιουργία και στην ανάσταση. Ο Ιώβ είπε: «Το 
Πνεύμα του Θεού με έκαμε, και η πνοή του Παντοδυνάμου 
με εζωοποίησε» (Ιώβ λγ΄4). Ο Ψαλμωδός λέει: «Εξαπο-
στέλλεις το πνεύμα σου, κτίζονται.» (Ψαλμ. ρδ΄30). Ο Παύ-
λος δήλωσε: «Ο αναστήσας τον Χριστόν εκ νεκρών, θέλει 
ζωοποιήσει και τα θνητά σώματα υμών, διά του Πνεύματος 
αυτού του κατοικούντος εν υμίν.» (Ρωμ. η΄11). 

Μόνο ένας πανταχού παρών προσωπικός Θεός, όχι μια 
απρόσωπη επιρροή, ούτε μια δημιουργημένη ύπαρξη θα 
μπορούσε να επιτελέσει το θαύμα να φέρει το θεϊκό Χριστό 
σε ένα άτομο - τη Μαρία. Στην Πεντηκοστή το Πνεύμα έκανε 
το Θεάνθρωπο Ιησού παγκοσμίως παρόντα σε εκείνους οι 
οποίοι ήθελαν να Τον δεχθούν. 

Το ΄Αγιο Πνεύμα λαμβάνεται ίσος προς τον Πατέρα και 
τον Υιόν στην ιερολογία του βαπτίσματος (Ματθ. κη΄19), 
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στην αποστολική ευλογία (Β΄Κορ. ιγ΄13), και στην αναφορά 
για τα πνευματικά χαρίσματα (Α΄Κορ. ιβ΄4-6). 

 
Το ΄Αγιο Πνεύμα και η Θεότητα 

Από την αιωνιότητα ο Θεός το ΄Αγιο Πνεύμα συνυπήρχε 
στη Θεότητα ως το τρίτο μέλος. Ο Πατέρας, ο Υιός και το 
΄Αγιο Πνεύμα είναι εξίσου αυθύπαρκτοι. Αν και ο καθένας 
είναι ίσος, μια λειτουργική σχέση υπάρχει μέσα στην Αγία 
Τριάδα. (Δείτε κεφάλαιο 2). 

Η αλήθεια για το Θεό ΄Αγιο Πνεύμα κατανοείται καλύτερα 
καθώς βλέπουμε μέσα από τον Ιησού. ΄Οταν το ΄Αγιο 
Πνεύμα έρχεται στους πιστούς, έρχεται ως το «Πνεύμα του 
Χριστού» - δεν έρχεται με το δικό Του δικαίωμα φέροντας 
τα διαπιστευτήριά Του. Η δράση Του στην ιστορία επικε-
ντρώνεται  στην αποστολή του Χριστού για τη σωτηρία. Το 
΄Αγιο Πνεύμα είχε ενεργό συμμετοχή στη γέννηση του Χρι-
στού (Λουκά α΄35), επιβεβαίωσε τη δημόσια διακονία Του 
στο βάπτισμα (Ματθ. γ΄16,17), και έφερε στην ανθρωπότη-
τα τα ευεργετήματα που απορρέουν από την εξιλαστήρια 
θυσία και ανάσταση του Ιησού. (Ρωμ. η΄11). 

Στη Θεότητα το Πνεύμα φαίνεται να εκπληρώνει το ρόλο 
του εκτελεστή. ΄Οταν ο Πατέρας έδωσε τον Υιό Του στον 
κόσμο (Ιωάν. γ΄16), η σύλληψη έγινε διά Πνεύματος Αγίου. 
(Ματθ. α΄18-20). Το ΄Αγιο Πνεύμα ήρθε να ολοκληρώσει το 
σχέδιο, να το κάνει πραγματικότητα. 

Η άμεση συμμετοχή του Αγίου Πνεύματος στη δημιουρ-
γία  
φαίνεται με την ενεργό παρουσία Του (Γέν. α΄2). Η προέ-
λευση και η διατήρηση της ζωής εξαρτάται από την ενέργειά 
Του. Η απομάκρυνσή Του σημαίνει θάνατος. Η Γραφή λέει, 
εάν ο Θεός «σύρει εις εαυτόν το πνεύμα αυτού και την 
πνοήν αυτού, πάσα σαρξ θέλει εκπνεύσει ομού, και ο άν-
θρωπος θέλει επιστρέψει εις το χώμα». (Ιώβ λδ΄14,15, 
λγ΄4). Μπορούμε να δούμε αντανακλάσεις του δημιουργικού 
έργου του Πνεύματος στο αναδημιουργικό έργο Του, σε κά-
θε πρόσωπο που είναι ανοικτό στο Θεό. Ο Θεός επιτελεί το 
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έργο Του με τα άτομα διαμέσου του Δημιουργού Πνεύμα-
τος. Έτσι, στην ενσάρκωση, στη δημιουργία και στην ανα-
δημιουργία το Πνεύμα έρχεται να οδηγήσει την πρόθεση 
του Θεού στην εκπλήρωσή της. 
 
Το Πνεύμα για το Οποίο Δόθηκε Υπόσχεση 

Ήμασταν προορισμένοι για κατοικητήριο του Αγίου 
Πνεύματος (Α΄Κορ. γ΄16). Η αμαρτία του Αδάμ και της Εύας 
τους χώρισε και από τον Κήπο και ως κατοικητήριο του 
Πνεύματος. Ο χωρισμός συνεχίζεται, και το μέγεθος της κα-
κίας πριν από τον Κατακλυσμό έκανε το Θεό να δηλώσει: 
«Δεν θέλει καταμείνει πάντοτε το πνεύμα μου μετά του αν-
θρώπου.» (Γέν. ς΄3). 

Στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης το Πνεύμα εφοδίαζε 
ορισμένα άτομα με δυνατότητες να επιτελέσουν ένα ειδικό 
έργο (Αρ. κδ΄2, Κριτ. ς΄34, Α΄Σαμ. ι΄6). Κατά διαστήματα 
είναι «εν τω μέσω» ατόμων. (Ησ. ξγ΄11). Αναμφίβολα οι 
γνήσιοι πιστοί είχαν πάντοτε συναίσθηση της παρουσίας 
Του, αλλά η προφητεία προείπε μια επιφοίτηση του Αγίου 
Πνεύματος «εις πάσαν σάρκα» (Ιωήλ β΄28) - μια εποχή ό-
ταν η μεγαλύτερη εκδήλωση του Αγίου Πνεύματος θα ε-
γκαινίαζε μια νέα περίοδο. 

΄Οσο ο κόσμος παρέμενε στα χέρια του σφετεριστή, η 
επιφοίτηση της πληρότητας του Αγίου Πνεύματος έπρεπε 
να περιμένει. Πριν το ΄Αγιο Πνεύμα μπορέσει να επιχυθεί σε 
κάθε σάρκα, ο Χριστός έπρεπε να ολοκληρώσει την επίγεια 
διακονία Του και να κάνει την εξιλαστήρια θυσία. Στρέφο-
ντας την προσοχή στη διακονία του Χριστού που είναι δια-
κονία του Πνεύματος, ο Ιωάννης Βαπτιστής είπε: «Εγώ μεν 
σας βαπτίζω εν ύδατι εις μετάνοιαν, ο δε οπίσω μου ερχό-
μενος . . . θέλει σας βαπτίσει εν Πνεύματι Αγίω.» (Ματθ. 
γ΄11). Αλλά τα ευαγγέλια δεν αποκαλύπτουν ο Χριστός να 
βαπτίζει με ΄Αγιο Πνεύμα. Ακριβώς λίγες ώρες πριν το θά-
νατό Του, ο Ιησούς υποσχέθηκε στους μαθητές Του: «Θέλω 
παρακαλέσει τον Πατέρα και θέλει σας δώσει άλλον Παρά-
κλητον, διά να μένη μεθ’υμών εις τον αιώνα, το Πνεύμα της 



5. Θεός το ΄Αγιο Πνεύμα 

 91

αληθείας.» (Ιωάν. ιδ΄16,17). Η υπόσχεση του βαπτίσματος 
του Πνεύματος πραγματοποιήθηκε στο σταυρό; Κανένα 
περιστέρι δεν παρουσιάσθηκε την Παρασκευή της σταύρω-
σης - παρά μόνο σκοτάδι και αστραπές. 

Μόνο μετά την ανάστασή Του ο Χριστός εμφύσησε το 
Πνεύμα στους μαθητές Του (Ιωάν. κ΄22). Είπε: «Ιδού, εγώ 
αποστέλλω την επαγγελίαν του Πατρός μου εφ’υμάς. Σεις 
δε καθίσατε εν τη πόλει Ιερουσαλήμ, εωσού ενδυθήτε δύ-
ναμιν εξ ύψους.» (Λουκά κδ΄49). Αυτή τη δύναμη θα τη 
λάμβαναν «όταν επέλθη το ΄Αγιον Πνεύμα εφ’υμάς», κάνο-
ντας τους μαθητές μάρτυρές Του μέχρι τα πέρατα της γης. 
(Πράξ. α΄8). 

Ο Ιωάννης έγραψε: «Δεν ήτο έτι δεδομένον Πνεύμα 
΄Αγιον, επειδή ο Ιησούς έτι δεν εδοξάσθη.» (Ιωάν. ζ΄39). Η 
αποδοχή της θυσίας του Χριστού από τον Πατέρα αποτε-
λούσε προϋπόθεση για την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύμα-
τος. 

Η νέα περίοδος ανέτειλε μόνο όταν ο νικητής Κύριός μας  
κάθισε στο θρόνο του ουρανού. Τότε μόνο μπορούσε να 
στείλει το ΄Αγιο Πνεύμα στην πληρότητά Του. Ο Πέτρος εί-
πε: «Αφού λοιπόν υψώθη διά της δεξιάς του Θεού», «εξέ-
χεε τούτο [το ΄Αγιο Πνεύμα]» (Πράξ. β΄33) στους μαθητές 
Του, οι οποίοι, περιμένοντας με αγωνία αυτό το γεγονός, 
«ενέμενον ομοθυμαδόν εις την προσευχήν και την δέησιν». 
(Πράξ. α΄5,14). Κατά την Πεντηκοστή, πενήντα μέρες μετά 
το Γολγοθά, η νέα περίοδος ξεκίνησε ορμητικά με όλη τη 
δύναμη της παρουσίας του Πνεύματος. «Και εξαίφνης έγει-
νεν ήχος εκ του ουρανού, ως ανέμου βιαίως φερομένου, και 
εγέμισεν όλον τον οίκον όπου ήσαν καθήμενοι [οι μαθητές] . 
. .  και επλήσθησαν άπαντες Πνεύματος Αγίου.» (Πράξ. β΄2-
4). 

Η αποστολή του Ιησού καθώς και αυτή του Αγίου Πνεύ-
ματος είναι απόλυτα αλληλένδετες. Η πληρότητα του Αγίου 
Πνεύματος δεν μπορούσε να δοθεί μέχρις ότου ο Ιησούς 
ολοκληρώσει την αποστολή Του. Και ο Ιησούς, με τη σειρά 
Του, συνελήφθη εκ Πνεύματος Αγίου (Ματθ. α΄8-21), βα-
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πτίσθηκε με το Πνεύμα (Μάρκ. α΄9,10), οδηγήθηκε από το 
Πνεύμα (Λουκά δ΄1), επιτέλεσε τα θαύματά Του διαμέσου 
του Πνεύματος (Ματθ. ιβ΄24-32), πρόσφερε τον εαυτό Του 
στο Γολγοθά διά του Πνεύματος (Εβρ. θ΄14,15), και ανα-
στήθηκε διά του Πνεύματος (Ρωμ. η΄11). 

Ο Ιησούς ήταν το πρώτο πρόσωπο που είχε την εμπει-
ρία της πληρότητας του Αγίου Πνεύματος. Η εκπληκτική 
αλήθεια είναι ότι ο Κύριος θέλει να επιχύσει το Πνεύμα Του 
σε εκείνους οι οποίοι ειλικρινά Τον λαχταρούν. 

 
Η Αποστολή του Αγίου Πνεύματος 

Το βράδυ της προηγούμενης του θανάτου του Χριστού, 
τα λόγια για την επικείμενη αναχώρησή Του αναστάτωσαν 
τους μαθητές Του. Αμέσως τους βεβαίωσε ότι θα λάμβαναν 
το ΄Αγιο Πνεύμα ως προσωπικό αντιπρόσωπό Του. Δε θα 
έμεναν ορφανοί. (Ιωάν. ιδ΄18). 

 
Η Προέλευση της Αποστολής. Η Καινή Διαθήκη απο-

καλύπτει το ΄Αγιο Πνεύμα ως τη μοναδική οδό. Ονομάζεται 
«το Πνεύμα του Υιού αυτού» (Γαλ. δ΄6), «το Πνεύμα του 
Θεού» (Ρωμ. η΄9), «το Πνεύμα του Χριστού» (Ρωμ. η΄9, 
Α΄Πέτρ. α΄11), «το Πνεύμα του Ιησού Χριστού». Φιλιπ. 
α΄19). Ποιος καθόρισε την προέλευση της αποστολής του 
Αγίου Πνεύματος; Ο Ιησούς Χριστός ή ο Πατέρας; 

΄Οταν ο Χριστός αποκάλυψε την προέλευση της απο-
στολής του Αγίου Πνεύματος σε ένα χαμένο κόσμο, ανέφε-
ρε δύο πηγές. Πρώτον, αναφέρθηκε στον Πατέρα: «Θέλω 
παρακαλέσει τον Πατέρα και θέλει σας στείλει άλλον Παρά-
κλητον» (Ιωάν. ιδ΄16, επίσης ιε΄26 «παρά του Πατρός»). 
Ονόμασε το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος «επαγγελίαν 
του Πατρός» (Πράξ. α΄4). Δεύτερον, ο Χριστός αναφέρθηκε 
στον εαυτό Του: «Θέλω πέμψει αυτόν [τον Παράκλητον] 
προς εσάς.» Έτσι, το ΄Αγιο Πνεύμα εκπορεύεται και από 
τον Πατέρα και από τον Υιό. 
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Η Αποστολή Του στον Κόσμο. Δεν μπορούμε να ανα-
γνωρίσουμε την Κυριότητα του Χριστού παρά μόνο με την 
επιρροή του Αγίου Πνεύματος. Ο Παύλος είπε: «Ουδείς δύ-
ναται να είπη Κύριον τον Ιησούν, ειμή διά Πνεύματος Αγί-
ου.» (Α΄Κορ. ιβ΄3). 

Μας έχει δοθεί η βεβαιότητα ότι, διαμέσου του Αγίου 
Πνεύματος, ο Χριστός, «το φως το αληθινόν. . . φωτίζει πά-
ντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμον» (Ιωάν. α΄9). Η 
αποστολή Του είναι ότι «θέλει ελέγξει τον κόσμον περί α-
μαρτίας, και περί δικαιοσύνης, και περί κρίσεως». (Ιωάν. 
ις΄8). 

Πρώτον, το ΄Αγιο Πνεύμα μας οδηγεί σε ένα βαθύτερο 
έλεγχο της αμαρτίας, και ιδιαίτερα της αμαρτίας να μη δε-
χθούμε το Χριστό. (Ιωάν. ις΄9). Δεύτερον, το Πνεύμα παρο-
τρύνει όλους να δεχθούμε τη δικαιοσύνη του Χριστού. Τρί-
τον, το ΄Αγιο Πνεύμα μας ειδοποιεί για την κρίση. Είναι ένα 
ισχυρό μέσον για να παρακινήσει τις σκοτισμένες διάνοιες 
στην ανάγκη της μετάνοιας και επιστροφής. 

΄Οταν έχουμε μετανοήσει, μπορούμε να αναγεννηθούμε 
με το βάπτισμα «εξ ύδατος και Πνεύματος» (Ιωάν. γ΄5). Τό-
τε η ζωή μας είναι νέα επειδή γίναμε κατοικητήριο του 
Πνεύματος του Χριστού. 

 
Η Αποστολή Του για τους Πιστούς. Η πλειονότητα των 

εδαφίων που αφορούν στο ΄Αγιο Πνεύμα, αναφέρεται στη 
σχέση Του με το λαό του Θεού. Η αγιάζουσα επιρροή Του 
οδηγεί στην υποταγή (Α΄Πέτρ. α΄2), αλλά κανείς δε συνεχί-
ζει να έχει την εμπειρία της μόνιμης παρουσίας χωρίς την 
εκπλήρωση ορισμένων όρων. Ο Πέτρος λέει ότι ο Θεός έ-
δωσε το Πνεύμα Του «εις τους πειθαρχούντας εις αυτόν» 
(Πράξ. ε΄32).1 Έτσι, οι πιστοί ειδοποιούνται να μην αντιστέ-
κονται στο ΄Αγιο Πνεύμα, να μη λυπούν και να μη σβήνουν 
το ΄Αγιο Πνεύμα (Πράξ. ζ΄51, Εφεσ. δ΄30, Α΄Θεσ. ε΄19) 

Τι κάνει το Πνεύμα για τους πιστούς; 
1. Συμπαρίσταται τους πιστούς. Παρουσιάζοντας το 

΄Αγιο Πνεύμα, ο Χριστός το ονόμασε «άλλον Παράκλητον» 
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(Ιωάν. ιδ΄16), που εδώ έχει την έννοια του Μεσολαβητή, του 
Μεσίτη ή του Συνηγόρου. 

Ο μόνος άλλος Παράκλητος που αναφέρεται στη Γραφή 
είναι ο ίδιος ο Χριστός. Αυτός είναι ο Συνήγορος ή Μεσολα-
βητής μας ενώπιον του Πατέρα. «Τεκνία μου, ταύτα σας 
γράφω διά να μη αμαρτήσητε. Και εάν τις αμαρτήση, έχο-
μεν Παράκλητον προς τον Πατέρα, τον Ιησούν Χριστόν τον 
Δίκαιον.» (Α΄Ιωάν. β΄1). 

Ως Μεσολαβητής, Μεσίτης και Παράκλητος, ο Χριστός 
παρουσιάζει εμάς στο Θεό και αποκαλύπτει το Θεό σε μας. 
Ταυτόχρονα, το Πνεύμα μάς οδηγεί στο Χριστό και εκδηλώ-
νει τη χάρη του Χριστού σε μας. Αυτό εξηγεί γιατί το Πνεύμα 
ονομάζεται το «Πνεύμα της χάριτος» (Εβρ. ι΄29). Μία από 
τις μέγιστες δρατηριότητές Του είναι η προσφορά της λυ-
τρώνουσας χάρης του Χριστού στους ανθρώπους. (Α΄Κορ. 
ιε΄10, Ιωάν. δ΄5,6). 

2. Φέρει την αλήθεια του Χριστού. Ο Χριστός ονόμασε 
το ΄Αγιο Πνεύμα το «Πνεύμα της αληθείας». (Ιωάν. ιδ΄17, 
ιε΄26, ις΄13). Οι λειτουργίες Του περιλαμβάνουν: να «σας 
υπενθυμίσει πάντα όσα είπον προς εσάς» (Ιωάν. ιδ΄26) και 
να «σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθειαν» (Ιωάν ις΄13). Το 
μήνυμά Του μαρτυρεί για τον Ιησού Χριστό (Ιωάν. ιε΄26). Ο 
Χριστός είπε: «Δεν θέλει λαλήσει αφ’εαυτού, αλλά όσα αν 
ακούση, θέλει λαλήσει και θέλει σας αναγγείλει τα μέλλο-
ντα» (Ιωάν. ις΄13,14). 

3. Φέρνει την παρουσία του Χριστού.  ΄Οχι μόνο φέρ-
νει το μήνυμα για το Χριστό, αλλά φέρνει την ίδια την πα-
ρουσία του Χριστού. Ο Ιησούς είπε: «Συμφέρει εις εσάς να 
απέλθω εγώ, διότι εάν δεν απέλθω, ο Παράκλητος [το ΄Αγιο 
Πνεύμα Ιωάν. ιδ΄16,17] δεν θέλει ελθεί προς εσάς. 
Αλλ’αφού απέλθω, θέλω πέμψει αυτόν προς εσάς.» (Ιωάν 
ις΄7). 

Εμποδιζόμενος από την ανθρώπινη φύση, ο ΄Ανθρωπος 
Ιησούς δεν ήταν πανταχού παρών, γι’αυτό και επιβαλλόταν 
η αναχώρησή Του. Διαμέσου του Αγίου Πνεύματος μπο-
ρούσε να είναι παντού και πάντοτε. Ο Ιησούς είπε: «Εγώ 
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θέλω παρακαλέσει τον Πατέρα και θέλει σας δώσει άλλον 
Παράκλητον, διά να μένη μεθ’υμών εις τον αιώνα, το Πνεύ-
μα της αληθείας.» Και έδωσε τη βεβαιότητα ότι το Πνεύμα 
«μένει μεθ’υμών και εν υμίν θέλει είσθαι. Δεν θέλω σας α-
φήσει ορφανούς, έρχομαι προς εσάς» (Ιωάν. ιδ΄16-18). «Το 
΄Αγιο Πνεύμα είναι αντιπρόσωπος του Χριστού, αλλά απεκ-
δυμένο από την ανθρώπινη προσωπικότητα και ανεξάρτητο 
από αυτή.»2  

Κατά την ενσάρκωση, το ΄Αγιο Πνεύμα έφερε την πα-
ρουσία του Χριστού σε ένα πρόσωπο - τη Μαρία. Στην Πε-
ντηκοστή, το ΄Αγιο Πνεύμα έφερε το νικητή Χριστό στον κό-
σμο. Οι υποσχέσεις του Χριστού: «Δεν θέλω σε αφήσει ου-
δέ σε εγκαταλείψει» (Εβρ. ιγ΄5), και «εγώ είμαι μεθ’υμών 
πάσας τας ημέρας, έως της συντελείας του αιώνος» (Ματθ. 
κη΄20), πραγματοποιήθηκαν διαμέσου του Αγίου Πνεύμα-
τος. Γι’αυτό η Καινή Διαθήκη δίνει στο Πνεύμα έναν τίτλο ο 
οποίος ποτέ δε χρησιμοποιήθηκε γι’Αυτόν στην Παλαιά Δι-
αθήκη - «το Πνεύμα του Ιησού» (Φιλιπ. α΄19.). 

΄Οπως διαμέσου του Πνεύματος ο Πατέρας και ο Υιός 
κατοικούν μέσα στους πιστούς (Ιωάν. ιδ΄23), έτσι και ο μό-
νος τρόπος οι πιστοί να κατοικήσουν στο Χριστό είναι δια-
μέσου του Αγίου Πνεύματος. 

4. Καθοδηγεί τις δραστηριότητες της εκκλησίας. Ε-
φόσον το ΄Αγιο Πνεύμα φέρει την ίδια την παρουσία του 
Χριστού, είναι ο αληθινός αντιπρόσωπος του Χριστού στη 
γη. Ως το κέντρο εξουσίας σε θέματα πίστης και διδαχής, ο 
τρόπος με τον οποίον οδηγεί την εκκλησία, συμφωνεί πλή-
ρως με τη Βίβλο. «Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του Προτε-
σταντισμού - χωρίς το οποίο δε θα υπήρχαν Διαμαρτυρόμε-
νοι - είναι ότι το ΄Αγιο Πνεύμα είναι ο αληθινός αντιπρόσω-
πος  ή διάδοχος του Χριστού στη γη. Το να εξαρτόμαστε 
από οργανώσεις, ή ηγήτορες, ή σοφία ανθρώπων, είναι να 
θέσουμε το ανθρώπινο στη θέση του θείου.»3  

Το ΄Αγιο Πνεύμα είχε στενή συνεργασία με την αποστο-
λική εκκλησία στο θέμα της διαχείρισης. Στην επιλογή των 
ιεραποστόλων η εκκλησία εξασφάλιζε την οδηγία Του μέσα 



5. Θεός το ΄Αγιο Πνεύμα 

 96

από την προσευχή και νηστεία (Πράξ. ιγ΄1-4). Τα επιλεγμέ-
να άτομα ήταν γνωστά για την προθυμία τους στην οδηγία 
του ΄Αγίου Πνεύματος. Το βιβλίο των Πράξεων τους περι-
γράφει ως «πλησθείς Πνεύματος Αγίου» (Πράξ. ιγ΄9, 52). Οι 
δραστηριότητές τους ήταν υπό τον έλεγχό Του (Πράξ. 
ις΄6,7). Ο Παύλος θύμισε στους πρεσβυτέρους της εκκλησί-
ας ότι το ΄Αγιο Πνεύμα τους έδωσε αυτή τη θέση (Πράξ. 
κ΄28). 

Το ΄Αγιο Πνεύμα παίζει σπουδαίο ρόλο στην επίλυση 
σοβαρών δυσκολιών, οι οποίες απειλούν την ενότητα της 
εκκλησίας. Μάλιστα, η Γραφή παρουσιάζει τις αποφάσεις 
της συνόδου της πρώτης εκκλησίας με τις λέξεις: «Εφάνη 
εύλογον εις το ΄Αγιον Πνεύμα και εις ημάς . . .» (Πράξ. ι-
ε΄28). 

5. Εφοδιάζει την εκκλησία με ειδικά χαρίσματα. Το 
΄Αγιο Πνεύμα επιδαψιλεύει ειδικά χαρίσματα στο λαό του 
Θεού. Στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης «το Πνεύμα του 
Κυρίου» ήρθε επάνω σε άτομα, δίνοντας εξαιρετικές δυνά-
μεις για να οδηγήσουν και να ελευθερώσουν τον Ισραήλ 
(Κριτ. γ΄10, ς΄34, ια΄29 κ.λ.π.), και την ικανότητα να προφη-
τεύουν (Αρ. ια΄17,25,26, Β΄Σαμ. κγ΄2). Το Πνεύμα ήρθε ε-
πάνω στο Σαούλ και στο Δαβίδ όταν χρίσθηκαν ηγήτορες 
του λαού του Θεού (Α΄Σαμ. ι΄6,10, ις΄13). Σε μερικούς αν-
θρώπους η πλήρωση του Αγίου Πνεύματος τους έδωσε μο-
ναδικές καλλιτεχνικές επιδεξιότητες (Έξ. κη΄3, λα΄3, λε΄30-
35). 

Και στην πρώτη εκκλησία επίσης ο Χριστός διαμέσου 
του Αγίου Πνεύματος επιδαψίλευσε χαρίσματα στην εκκλη-
σία Του. Το Πνεύμα διένειμε αυτά τα πνευματικά χαρίσματα 
στους πιστούς όπως έκρινε κατάλληλο, για να ωφεληθεί 
ολόκληρη η εκκλησία (Πράξ. β΄38, Α΄Κορ. ιβ΄7-11). Προμή-
θευσε την ιδιαίτερη δύναμη, αναγκαία για τη διάδοση του 
ευαγγελίου στα πέρατα της γης. (Πράξ. α΄8, δείτε επίσης το 
κεφάλαιο 16). 

6. Γέμισε την καρδιά των πιστών. Η ερώτηση του 
Παύλου στους μαθητές της Εφέσου «ελάβατε Πνεύμα 
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΄Αγιον αφού επιστεύσατε;» (Πράξ. ιθ΄2), είναι κρίσιμη ερώ-
τηση για κάθε πιστό. 

΄Οταν ο Παύλος έλαβε αρνητική απάντηση, έθεσε τα χέ-
ρια του επάνω στους μαθητές και έλαβαν το βάπτισμα του 
Αγίου Πνεύματος (Πράξ. ιθ΄6). 

Αυτό το περιστατικό δείχνει ότι ο έλεγχος της αμαρτίας 
τον οποίον προκαλεί το ΄Αγιο Πνεύμα και η πλήρωση της 
ζωής με ΄Αγιο Πνεύμα είναι δύο διαφορετικές εμπειρίες.  

Ο Χριστός έδειξε την αναγκαιότητα της γέννησης «εξ ύ-
δατος και Πνεύματος» (Ιωάν. γ΄5). Ακριβώς πριν να ανα-
ληφθεί, ο Χριστός έδωσε την εντολή οι νεοφώτιστοι να βα-
πτίζονται «εις το όνομα του Πατρός, και του Υιού και του 
Αγίου Πνεύματος» (Ματθ. κη΄19). Σύμφωνα με αυτή την ε-
ντολή, ο Πέτρος κήρυξε ότι «την δωρεάν του Αγίου Πνεύμα-
τος» τη λαμβάνουν κατά το βάπτισμα (Πράξ. β΄38). Και ο 
Παύλος βεβαιώνει τη σπουδαιότητα του βαπτίσματος του 
Αγίου Πνεύματος (δείτε κεφάλαιο 14), με την παρότρυνση οι 
πιστοί να πλησθούν Πνεύματος Αγίου (Εφεσ. ε΄18). 

Η πλήρωση του Αγίου Πνεύματος που μας μεταβάλλει 
στην εικόνα του Θεού, συνεχίζει το έργο του αγιασμού που 
άρχισε με την αναγέννηση. «Κατά το έλεος αυτού έσωσεν 
ημάς, διά λουτρού παλιγγενεσίας και ανακαινίσεως του Αγί-
ου Πνεύματος, το οποίον εξέχεε πλουσίως εφ’ημάς, διά Ιη-
σού Χριστού του Σωτήρος ημών.» (Τίτ. γ΄5,6). 

Η έλλειψη του Αγίου Πνεύματος καθιστά το έργο του ευ-
αγγελίου αδύναμο. Μάθηση, τάλαντα, ευγλωττία, κάθε φυ-
σικό και επίκτητο χάρισμα μπορεί να υπάρχουν, αλλά χωρίς 
την παρουσία του Αγίου Πνεύματος καμιά καρδιά δε θα αγ-
γιχθεί, κανένας αμαρτωλός δε θα κερδιθεί στο Χριστό. Από 
την άλλη πλευρά, εάν ενωθούν με το Χριστό, εάν τα χαρί-
σματα του Πνεύματος γίνουν δικά τους, ακόμη και οι πιο 
φτωχοί και αγνοημένοι από τους μαθητές Του θα έχουν μια 
δύναμη που θα μιλάει στις καρδιές τους. Ο Θεός τους καθι-
στά διαύλους για να εκχυθεί η ύψιστη επιρροή στον κό-
σμο.»4  
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Το ΄Αγιο Πνεύμα είναι ζωτικό. ΄Ολες οι αλλαγές που ο 
Ιησούς επιφέρει σε μας, έρχονται με τη διακονία του Αγίου 
Πνεύματος. Ως πιστοί, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι 
χωρίς το Πνεύμα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. 

Σήμερα το ΄Αγιο Πνεύμα κατευθύνει την προσοχή μας 
στο μέγιστο δώρο της αγάπης που ο Θεός πρόσφερε στο 
πρόσωπο του Υιού Του. Κάνει έκκληση να μην αντισταθού-
με στις κλήσεις Του, αλλά να δεχθούμε το μόνο τρόπο με 
τον οποίον μπορούμε να συμφιλιωθούμε με τον αξιαγάπητο 
και προσηνή Πατέρα. 
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Οι Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης   
Ημέρας  Πιστεύουν . . . 
 

Ο Θεός είναι ο Δημιουργός των πάντων, και απο-

κάλυψε στη Γραφή την αυθεντική ιστόρηση της δη-

μιουργικής Του δραστηριότητας. Σε έξι ημέρες ο 

Κύριος έκανε τον ουρανό, τη γη και τις ζωντανές 

υπάρξεις επάνω στη γη, και αναπαύθηκε την έβδο-

μη ημέρα εκείνης της πρώτης εβδομάδας. Έτσι, 

θέσπισε το Σάββατο σαν αένναη ανάμνηση του ο-

λοκληρωμένου δημιουργικού έργου Του. Ο πρώ-

τος άνδρας και η πρώτη γυναίκα δημιουργήθηκαν 

κατά την εικόνα του Θεού ως κορωνίδα του έργου 

της Δημιουργίας. Δόθηκε σε αυτούς η κυριαρχία 

επάνω στον κόσμο και τους ανατέθηκε η ευθύνη να 

τον φροντίζουν. ΄Οταν ο κόσμος ολοκληρώθηκε, 

ήταν «καλός λίαν», διακηρύττοντας τη δόξα του 

Θεού. - 

Βασικές διδαχές, 6 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
 

Η βιβλική αφήγηση είναι απλή. Στη δημιουργική εντολή 
του Θεού για «τον ουρανόν, και την γην, την θάλασσαν και 
πάντα τα εν αυτοίς» (Έξ. κ΄11), όλα αυτά παρουσιάσθηκαν 
σε μια στιγμή. Απλώς έξι ημέρες χρειάσθηκαν για να μετα-
βάλουν την άμορφη και έρημη γη σε έναν πλούσιο πλανήτη 
ξέχειλο από ολοκληρωμένες υπάρξεις και κάθε είδους φυτά. 
Ο πλανήτης μας ήταν κοσμημένος με διαυγή, καθαρά, φω-
τεινά χρώματα, σχήματα και αρώματα, σε έναν υπέροχο 
συνδυασμό ακρίβειας, λεπτομέρειας και λειτουργίας. 

Έπειτα ο Θεός «ανεπαύθη», σταμάτησε, για να εορτά-
σει, να χαρεί. Για πάντα η ομορφιά και η μεγαλειότητα αυ-
τών των έξι ημερών θα έμεναν στη μνήμη, χάρη αυτής της 
ανάπαυσης. Ας ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στη βιβλική α-
φήγηση της Αρχής. 

«Εν αρχή εποίησεν ο Θεός τον ουρανόν και την γην.» Η 
γη περιβαλλόταν από νερά και σκοτάδια. Την πρώτη ημέρα 
ο Θεός χώρισε το φως από το σκοτάδι, ονομάζοντας το 
φως «ημέρα» και το σκότος «νύκτα». 

Στη δεύτερη ημέρα ο Θεός «διεχώρισε τα ύδατα» ξεχω-
ρίζοντας την ατμόσφαιρα από τα νερά που κάλυπταν τη γη, 
ώστε να δημιουργηθούν συνθήκες κατάλληλες για ζωή. Την 
τρίτη ημέρα ο Θεός συγκέντρωσε τα ύδατα σε ένα χώρο, 
δημιουργώντας ξηρά και θάλασσα. Στη συνέχεια ο Θεός 
κάλυψε τις γυμνές ακτές τους λόφους και τις κοιλάδες. «Ε-
βλάστησεν η γη χλωρόν χόρτον, χόρτον κάμνοντα σπόρον, 
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και δένδρον κάρπιμον, κάμνον τον καρπόν κατά το είδος 
αυτού.» (Γέν. α΄12). 

Την τέταρτη ημέρα ο Θεός έθεσε τον ήλιο, τη σελήνη και 
τα άστρα για «ήναι δια σημεία, και καιρούς, και ημέρας και 
ενιαυτούς». Ο ήλιος να εξουσιάζει την ημέρα, η σελήνη τη 
νύκτα. (Γέν. α΄14-16). 

Ο Θεός δημιούργησε τα πουλιά και τη θαλάσσια ζωή την 
πέμπτη ημέρα. Τα δημιούργησε «κατά το είδος αυτών» 
(Γεν. α΄21), ένδειξη ότι τα πλάσματα που δημιούργησε θα 
συνέχιζαν να αναπαράγουν κατά το είδος τους. 

Την έκτη ημέρα ο Θεός έκανε την ανώτερη μορφή ζωι-
κής ύπαρξης, Είπε: «Ας γεννήση η γη ζώα έμψυχα κατά το 
είδος αυτών, κτήνη, και ερπετά, και ζώα της γης κατά το 
είδος αυτών.» (Γέν. α΄24). 

Έπειτα - η κορυφαία πράξη της δημιουργίας - ο Θεός 
έκανε τον άνθρωπο «κατ’εικόνα εαυτού. Κατ’εικόνα Θεού 
εποίησεν αυτόν, άρσεν και θήλυ εποίησεν αυτούς». (Γέν. 
α΄27). Ο Θεός είδε ότι όλα όσα δημιούργησε «ησαν καλά 
λίαν». (Γέν. α΄31). 

 
Ο Δημιουργικός Λόγος του Θεού 

Ο ψαλμωδός έγραψε: «Με τον λόγον του Κυρίου έγειναν 
οι ουρανοί, και διά της πνοής του στόματος αυτού πάσα η 
στρατιά αυτών.» (Ψαλμ. λγ΄6). Πώς ενήργησε αυτός ο δημι-
ουργικός λόγος; 

 
Ο Δημιουργικός Λόγος και Προϋπάρχουσα ΄Υλη. Τα 

λόγια της Γένεσης «είπεν ο Θεός» εισάγει τη δυναμική θεία 
εντολή, την υπεύθυνη για τα μεγαλειώδη γεγονότα της ε-
ξαήμερης Δημιουργίας. (Γέν. α΄3,6,9,11,14,20,24). Κάθε 
εντολή ήταν φορτισμένη με δημιουργική ενέργεια, η οποία 
μετέβαλε σε παράδεισο έναν πλανήτη άμορφο και έρημο. 
«Διότι αυτός είπε και έγεινεν, αυτός προσέταξε και εστε-
ρεώθη.» (Ψαλμ. λγ΄9). Πραγματικά, «οι αιώνες εκτίσθησαν 
με τον λόγον του Θεού». (Εβρ. ια΄3). 
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Αυτός ο λόγος δεν εξαρτάτο από προϋπάρχουσα ύλη. 
Εκ του μηδενός δημιούργησε. «Διά πίστεως εννοούμεν ότι 
οι αιώνες εκτίσθησαν με τον λόγον του Θεού, ώστε τα βλε-
πόμενα δεν έγειναν εκ φαινομένων.» (Εβρ. ια΄3). 

Καμιά φορά ο Θεός χρησιμοποιεί προϋπάρχουσα ύλη. Ο 
Αδάμ και τα ζώα δημιουργήθηκαν από τη γη, και η Εύα δη-
μιουργήθηκε από την πλευρά του Αδάμ (Γέν. β΄7,19,22). Σε 
τελική ανάλυση ο Θεός δημιούργησε την ύλη. 

 
Η Ιστορία της Δημιουργίας 

Πολλές ερωτήσεις έχουν τεθεί για την περιγραφή της 
Δημιουργίας στη Γένεση. Οι δύο αφηγήσεις της Δημιουργίας 
που περιέχει το πρώτο βιβλίο της Γραφής αντιφάσκουν ή 
συμφωνούν; Οι ημέρες της Δημιουργίας είναι κυριολεκτικές 
ή αντιπροσωπεύουν μεγάλες χρονικές περιόδους; Ο ουρα-
νός - ο ήλιος, η σελήνη, ακόμη και τα άστρα - πραγματικά 
δημιουργήθηκαν μόνο πριν έξι χιλιάδες χρόνια; 

 
Η Αφήγηση της Δημιουργίας. Οι δύο αναφορές της 

Δημιουργίας, η μία στη Γένεση α΄1 - β΄3, και η άλλη στη Γέ-
νεση β΄4-25, είναι σε αρμονία. 

Η πρώτη αφήγηση εξιστορεί κατά χρονολογική σειρά τη 
δημιουργία όλων των πραγμάτων. 

Η δεύτερη αφήγηση αρχίζει με τις λέξεις «αύτη είναι η 
γένεσις . . .» μια έκφραση που στη Γένεση εισάγει μια οικο-
γενειακή ιστορία. (Γέν. ε΄1, ς΄9, ι΄1). Αυτή η αφήγηση περι-
γράφει τη θέση του ανθρώπου στη Δημιουργία. Αυτή δεν 
είναι επακριβώς χρονολογική, αλλά αποκαλύπτει ό,τι τα 
πάντα χρησιμοποιήθηκαν για να ετοιμασθεί το περιβάλλον 
για τον άνθρωπο.1 Δίνει περισσότερες λεπτομέρειες από 
ό,τι η πρώτη αφήγηση στη δημιουργία του Αδάμ και της 
Εύας, καθώς και στο περιβάλλον που ο Θεός εξασφάλισε 
στον κήπο της Εδέμ. Επιπροσθέτως μας γνωστοποιεί τη 
φύση της ανθρωπότητας καθώς και τη θεία διακυβέρνηση. 
Μόνο γενόμενες αποδεκτές αυτές οι δύο αφηγήσεις της Δη-
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μιουργίας ως κυριολεκτικές και ιστορικές, μπορούν να ε-
ναρμονισθούν με το υπόλοιπο της Γραφής. 

 
Οι Ημέρες της Δημιουργίας.  Οι ημέρες της Δημιουργί-

ας κατά τη βιβλική αφήγηση σημαίνουν εικοσιτετράωρες 
κυριολεκτικές περιόδους. Η χαρακτηριστική έκφραση πώς 
υπολόγιζαν οι άνθρωποι της Παλαιάς Διαθήκης το χρόνο 
«εσπέρα και πρωί» (Γέν. α΄5,8,13,19,23,31) δείχνει ότι η 
κάθε ημέρα άρχιζε από το εσπέρας ή τη δύση του ηλίου.  
(Λευιτ. κγ΄32, Δευτ. ις΄6). Δεν υπάρχει δικαιολογία να πούμε 
ότι αυτή η έκφραση σημαίνει κυριολεκτική ημέρα στο Λευιτι-
κό και χιλιάδες ή εκατομμύρια χρόνια στη Γένεση. 

Η εβραϊκή λέξη που μεταφράζεται ημέρα στη Γένεση α΄ 
είναι γιομ. ΄Οταν το γιομ συνοδεύεται από ένα τακτικό αριθ-
μητικό, πάντοτε σημαίνει μια κυριολεκτική εικοσιτετράωρη 
ημέρα (Γέν. ζ΄11, Έξ. ις΄1) - μια ακόμη απόδειξη ότι η αφή-
γηση της Δημιουργίας μιλάει για κυριολεκτικές εικοσιτετρά-
ωρες ημέρες. 

Οι Δέκα Εντολές προσφέρουν ακόμη μια απόδειξη ότι η 
αφήγηση της Δημιουργίας στη Γένεση αναφέρεται σε κυριο-
λεκτικές ημέρες. Στην τέταρτη εντολή ο Θεός λέει: «Ενθυ-
μού την ημέραν του σαββάτου, διά να αγιάζης αυτήν. Έξ 
ημέρας εργάζου, και κάμνε πάντα τα έργα σου, η ημέρα 
όμως η εβδόμη είναι  σάββατον Κυρίου του Θεού σου. Μη 
κάμης εν ταύτη ουδέν έργον . . . διότι εις έξ ημέρας εποίη-
σεν ο Κύριος τον ουρανόν και την γην, την θάλασσαν, και 
πάντα τα εν αυτοίς, εν δε τη ημέρα τη εβδόμη κατέπαυσε. 
Διά τούτο ευλόγησε Κύριος την ημέραν του σαββάτου και 
ηγίασεν αυτήν.» (Έξ. κ΄8-11). 

Περιληπτικά ο Θεός επαναλαμβάνει την ιστορία της Δη-
μιουργίας. Κάθε ημέρα (γιομ) ήταν γεμάτη από δημιουργική 
δραστηριότητα και το Σάββατο ήταν το αποκορύφωμα της 
δημιουργικής εβδομάδας. Ως εκ τούτου, η εικοσιτετράωρη 
ημέρα του Σαββάτου αποτελεί αναμνηστικό της κυριολεκτι-
κής εβδομάδας της Δημιουργίας. Η τέταρτη εντολή θα είχε 
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χάσει τη σημασία της αν κάθε ημέρα επεκτεινόταν σε αιώ-
νες. 

Εκείνοι που αναφέρονται στο εδ. Β΄Πέτρ. γ΄8 «παρά Κυ-
ρίω μία ημέρα είναι ως χίλια έτη» προσπαθώντας να απο-
δείξουν ότι οι ημέρες της δημιουργίας δεν ήταν κυριολεκτι-
κές εικοσιτετράωρες ημέρες, παραβλέπουν το γεγονός ότι 
το ίδιο εδάφιο τελειώνει  «και τα χίλια έτη ως ημέρα μία». 

Εκείνοι που βλέπουν μέσα στις ημέρες της δημιουργίας 
χιλιάδες χρόνια ή αόριστες περιόδους εκατομμυρίων ή ακό-
μη και δισεκατομμυρίων ετών, αμφιβάλλουν για το κύρος 
του λόγου του Θεού - ακριβώς όπως το φίδι ώθησε την Εύα 
στην αμφιβολία. 

 
Ποιος Είναι ο «Ουρανός»; Μερικοί άνθρωποι δικαιολο-

γημένα βρίσκονται  σε αμηχανία, από τα εδάφια τα οποία 
λένε ότι «εποίησεν ο Θεός τον ουρανόν και την γην». (Γέν. 
α΄1, β΄1, Έξ. κ΄11) και ότι έκανε τον ήλιο, τη σελήνη και τα 
άστρα την τέταρτη ημέρα της δημιουργικής εβδομάδας πριν 
6.000 χρόνια (Γέν. α΄14-19). ΄Ολα τα ουράνια σώματα ήρ-
θαν σε ύπαρξη εκείνη την εποχή; 

Η εβδομάδα της δημιουργίας δεν εμπλέκεται στον ουρα-
νό όπου ο Θεός έχει την κατοικία Του από την αιωνιότητα. 
Ο ουρανός της Γένεσης α΄ και β΄ αναφέρεται ενδεχομένως 
στους πλανήτες και στα άστρα τα πλησιέστερα στη γη. 

Πράγματι, η γη αντί να είναι η πρώτη δημιουργία του 
Χριστού, μάλλον υπήρξε η τελευταία. Η Γραφή αναφέρει ότι 
οι υιοί του Θεού, πιθανόν οι Αδάμ όλων των αναμαρτήτων 
κόσμων, συναντήθηκαν με το Θεό σε κάποιο σημείο του 
σύμπαντος (Ιώβ α΄6-12). Μέχρι τώρα οι έρευνες του δια-
στήματος δεν ανακάλυψαν άλλους κατοικημένους πλανή-
τες. Αυτοί φαίνεται ότι βρίσκονται κάπου στην απεραντοσύ-
νη του σύμπαντος, πολύ πέρα από το μολυσμένο ηλιακό 
μας σύστημα, ασφαλισμένοι από τη μόλυνση της αμαρτίας. 

 
Ο Θεός της Δημιουργίας 
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Λοιπόν, τι είδους Θεός είναι ο Δημιουργός μας; Μια τόσο 
άπειρη Προσωπικότητα ενδιαφέρεται για μας - τα ελάχιστα 
μόρια ζωής σε μια μακρινή γωνιά του σύμπαντος; Αφού 
δημιούργησε τη γη, πέρασε σε μεγαλύτερα και πιο ενδιαφέ-
ροντα πράγματα; 

 
΄Ενας Θεός που Φροντίζει. Η βιβλική αφήγηση της Δη-

μιουργίας αρχίζει με το Θεό και συνεχίζει με τις ανθρώπινες 
υπάρξεις. Αυτό υποδηλώνει ότι δημιουργώντας τον ουρανό 
και τη γη ο Θεός ετοίμασε ένα τέλειο περιβάλλον για την 
ανθρώπινη φυλή. Το ανθρώπινο γένος, άνδρας και γυναί-
κα, ήταν το ένδοξο αριστούργημά Του. Η αφήγηση αποκα-
λύπτει ένα Θεό ως ένα προσεκτικό σχεδιαστή με ενδιαφέ-
ρον για τη δημιουργία Του. Φύτευσε γι’αυτούς έναν κήπο 
για κατοικία και τους έδωσε την ευθύνη να τον καλλιεργούν. 
Δημιούργησε τις ανθρώπινες υπάρξεις έτσι ώστε να έχουν 
σχέσεις με Αυτόν. Δεν ήταν μια σχέση επιβαλλόμενη, αφύ-
σικη. Τους έπλασε με την ελευθερία της εκλογής και με την 
ικανότητα να Τον αγαπούν και να Τον υπηρετούν. 

 
Ποιος Ήταν ο Δημιουργός Θεός; ΄Ολα τα μέλη της 

Θεότητας συμμετέχουν στη Δημιουργία (Γέν. α΄2,26). Ο 
δραστήριος παράγων, οπωσδήποτε, ήταν ο Υιός του Θεού, 
ο προϋπάρχων Χριστός. Στον πρόλογό του για την αφήγη-
ση της δημιουργίας ο Μωυσής έγραψε: «Εν αρχή εποίησεν 
ο Θεός τον ουρανόν και την γην.» Ανακαλώντας τις ίδιες 
λέξεις, ο Ιωάννης καθορίζει το ρόλο του Χριστού στη Δημι-
ουργία: «Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω 
Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος . . . Πάντα δι’αυτού έγειναν, και 
χωρίς αυτού δεν έγεινε ουδέ έν το οποίον έγεινε.» (Ιωάν. 
α΄1-3). Μετά από αυτό, στο ίδιο κείμενο κάνει ολοφάνερο 
για ποιον έγραφε: «Ο Λόγος έγεινε σαρξ και κατώκησε με-
ταξύ ημών.» (Ιωάν. α΄14). Ο Ιησούς ήταν ο Δημιουργός, 
Εκείνος που με το λόγο Του έφερε τη γη σε ύπαρξη. (Εφεσ. 
γ΄9, Εβρ. α΄2). 
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 Επίδειξη της Αγάπης του Θεού. Πόσο βαθιά είναι η 
αγάπη του Θεού! ΄Οταν ο Χριστός με τρυφερή φροντίδα γο-
νάτισε επάνω από τον Αδάμ διαμορφώνοντας το πρώτο 
ανθρώπινο χέρι, οπωσδήποτε γνώριζε ότι κάποια ημέρα οι 
άνθρωποι θα έκαναν κακή χρήση των χεριών και τελικά με 
αυτά θα Τον κάρφωναν στο σταυρό. Κατά κάποια έννοια, η 
Δημιουργία και ο σταυρός συγχωνεύονται, αφού ο Χριστός 
ο Δημιουργός είναι εσφαγμένος από καταβολής κόσμου. 
(Αποκ. ιγ΄8). Η θεία πρόγνωσή Του3 δεν Τον σταμάτησε. 
Κάτω από τα δυσοίωνα σύννεφα του Γολγοθά, ο Χριστός 
εμφύσησε στα ρουθούνια του Αδάμ πνοή ζωής, γνωρίζο-
ντας ότι αυτή η δημιουργική πράξη Του θα Του αφαιρούσε 
την πνοή της ζωής. Αδιανόητη αγάπη είναι η βάση της Δη-
μιουργίας. 

 
Ο Σκοπός της Δημιουργίας 

Η αγάπη αποτελεί το κίνητρο σε ό,τι κάνει ο Θεός, γιατί ο 
΄Ιδιος είναι αγάπη (Α΄Ιωάν. δ΄8). Δε μας δημιούργησε μόνο 
για να Τον αγαπούμε, αλλά επειδή Αυτός μας αγαπάει. Η 
αγάπη Του Τον οδήγησε να μοιρασθεί, κατά τη Δημιουργία, 
ένα από τα μεγαλύτερα δώρα που μπορεί να επιδαψιλεύσει 
- την ύπαρξη. Δείχνει η Γραφή για ποιο σκοπό το σύμπαν 
και οι κάτοικοί του υπάρχουν; 

 
Για να Αποκαλύψουν τη Δόξα Του Θεού. Μέσα από τα 

δημιουργήματά Του ο Θεός αποκαλύπτει τη δόξα Του. «Οι 
ουρανοί διηγούνται την δόξαν του Θεού, και το στερέωμα 
αναγγέλλει το έργον των χειρών αυτού. Η ημέρα προς την 
ημέραν λαλεί λόγον, και η νυξ προς την νύκτα αναγγέλλει 
γνώσιν. Δεν είναι λαλιά, ουδέ λόγος, των οποίων η φωνή 
δεν ακούεται. Εις πάσαν την γην εξήλθεν ο φθόγγος αυτών, 
και έως των περάτων της οικουμένης οι λόγοι αυτών.» 
(Ψαλμ. ιθ΄1-4). 

Γιατί μια τέτοια εκδήλωση της δόξας του Θεού; Η φύση 
λειτουργεί σαν μια μαρτυρία για το Θεό. Ο Θεός έχει πρό-
θεση τα δημιουργήματα να κατευθύνουν τους ανθρώπους 
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προς Αυτόν. Ο Παύλος λέει: «Επειδή τα αόρατα αυτού 
βλέπονται φανερώς από κτίσεως κόσμου νοούμενα διά των 
ποιημάτων, η τε αΐδιος αυτού δύναμις και η θειότης, ώστε 
αυτοί είναι αναπολόγητοι.» (Ρωμ. α΄20). 

Καθώς η φύση μάς ελκύει στο Θεό, μαθαίνουμε περισ-
σότερο για τις ιδιότητές Του, ιδιότητες που μπορούν να εν-
σωματωθούν στη δική μας ζωή. Και, αντανακλώντας το χα-
ρακτήρα του Θεού, φέρουμε δόξα σε Αυτόν, εκπληρώνο-
ντας έτσι το σκοπό για τον οποίον δημιουργηθήκαμε. 

 
Για να Κατοικηθεί ο Κόσμος. Ο Δημιουργός δεν είχε 

πρόθεση να κάνει τη γη μοναχική, έναν άδειο πλανήτη, αλ-
λά για να κατοικείται (Ησ. με΄18). ΄Οταν ο πρώτος άνθρω-
πος αισθάνθηκε την ανάγκη μιας συντροφιάς, τότε ο Θεός 
δημιούργησε τη γυναίκα (Γέν. β΄20, Α΄Κορ. ια΄9). ΄Ετσι, ι-
δρύθηκε ο θεσμός του γάμου. (Γέν. β΄22-25). Και ο Δημι-
ουργός όχι μόνο έδωσε στο ζευγάρι την κυριαρχία του νεο-
δημιουργηθέντος κόσμου, αλλά με τις λέξεις «αυξάνεσθε 
και πληθύνεσθε» (Γέν.α΄28) τους έδωσε το προνόμιο να 
συμμετέχουν στη δημιουργία. 

 
Η Σημασία της Δημιουργίας 

Οι άνθρωποι έχουν την τάση να αγνοούν τη διδασκαλία 
της Δημιουργίας. Λένε: ‘’Ποιος ενδιαφέρεται πώς ο Θεός 
έκανε τη γη; Εκείνο που μας ενδιαφέρει να ξέρουμε, είναι 
πώς να έχουμε πρόσβαση στον ουρανό.’’ Και όμως, η δι-
δασκαλία της θείας Δημιουργίας σχηματίζει «το απαραίτητο 
θεμέλιο για τη χριστιανική και βιβλική θεολογία.»4  Ένας α-
ριθμός θεμελιωδών βιβλικών απόψεων έχει τις ρίζες στη 
θεία Δημιουργία.5 Πράγματι, η γνώση πώς ο Θεός δημιούρ-
γησε «τον ουρανόν και την γην» μπορεί τελικά να βοηθήσει 
κάποιον να βρει το δρόμο του προς το νέο ουρανό και τη 
νέα γη που αναφέρει ο Ιωάννης ο Αποκαλυπτής. Ποιες είναι 
λοιπόν οι επιπτώσεις της διδασκαλίας της Δημιουργίας; 
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Το Αντίδοτο της Ειδωλολατρίας. Η ιδιότητα του Θεού 
ως Δημιουργού Τον ξεχωρίζει από τους άλλους θεούς (Α΄ 
Χρον. ις΄24-27, Ψαλμ. 96:5,6, Ησ. μ΄18-26, μβ΄5-9, μδ΄). 
Οφείλουμε να προσκυνήσουμε το Θεό που μας δημιούργη-
σε και όχι τους θεούς που εμείς δημιουργήσαμε. Με βάση 
τη δημιουργική Του ιδιότητα, δικαιούται την πλήρη υποταγή 
μας. Οποιαδήποτε σχέση εμποδίζει αυτή την υποταγή, είναι 
ειδωλολατρία και υπόκειται στη θεία κρίση. Έτσι, η πιστότη-
τα στο Δημιουργό είναι θέμα ζωής ή θανάτου. 

 
Το Θεμέλιο της Αληθινής Λατρείας. Η λατρεία μας στο 

Θεό βασίζεται στο γεγονός ότι Αυτός είναι ο Δημιουργός 
μας και εμείς είμαστε τα δημιουργήματά Του. (Ψάλμ. 95:6). 
Η σπουδαιότητα αυτού του θέματος φαίνεται και από την 
κλήση που δίδεται στους κατοίκους όλης της γης πριν από 
την επιστροφή του Χριστού, να προσκυνήσουν «τον ποιή-
σαντα τον ουρανόν και την γην και την θάλασσαν και τας 
πηγάς των υδάτων.» (Αποκ. ιδ΄7). 

 
Το Σάββατο - ένα Αναμνηστικό της Δημιουργίας. Ο 

Θεός θέσπισε την έβδομη ημέρα - το Σάββατο - για να έ-
χουμε μια εβδομαδιαία ανάμνηση ότι είμαστε πλάσματά 
Του. Το Σάββατο ήταν ένα δώρο χάρης που αναφέρεται όχι 
σε ό,τι κάναμε αλλά σε ό,τι Εκείνος έκανε. Ο Θεός ευλόγησε 
ειδικά αυτή την ημέρα και την αγίασε ώστε να μη ξεχάσουμε 
ποτέ πως, δίπλα στην εργασία μας, η ζωή πρέπει να συ-
μπεριλαμβάνει και την επικοινωνία με το Δημιουργό, την 
ανάπαυση και τον εορτασμό των θαυμάσιων έργων του 
Θεού. (Γέν. β΄2,3). Δίνοντας έμφαση στη σπουδαιότητά του, 
ο Δημιουργός τοποθέτησε την εντολή να θυμόμαστε αυτή 
την ιερή ανάμνηση της δημιουργικής δύναμής Του στο κέ-
ντρο του ηθικού νόμου ως ένα αιώνιο σημείο και σύμβολο 
της Δημιουργίας. (Έξ. κ΄8-11, λα΄13-17, Ιεζ. κ΄20, δείτε το 
κεφάλαιο 19). 
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Γάμος - ένα Θείο Θέσπισμα. Κατά την εβδομάδα της 
Δημιουργίας, ο Θεός εγκαθίδρυσε το γάμο ως θείο θέσπι-
σμα. Είχε πρόθεση αυτή η ιερή ένωση μεταξύ δύο ατόμων 
να είναι αδιάλυτη: Ο άνδρας «θέλει προσκολληθή εις την 
γυναίκα αυτού, και θέλουσιν είσθαι οι δύο εις σάρκα μίαν». 
(Γέν. β΄24, Μάρκ. ι΄9, δείτε το κεφάλαιο 22). 

 
Η Βάση του Αληθινού Αυτοσεβασμού. Η αφήγηση της 

Δημιουργίας δηλώνει ότι πλασθήκαμε κατά την εικόνα του 
Θεού. Αυτή η διαπίστωση εξασφαλίζει μια αληθινή άποψη 
της αξίας του ατόμου. Δεν αφήνει περιθώρια για ελαττωμέ-
νη εκτίμηση του εαυτού μας. Πραγματικά, μας έχει δοθεί μια 
μοναδική θέση στη δημιουργία, με το ειδικό προνόμιο συνε-
χούς επικοινωνίας με το Δημιουργό και την ευκαιρία να Του 
μοιάσουμε περισσότερο. 

 
Η Βάση για Αληθινή Αδελφοσύνη. Η δημιουργία του 

Θεού εγκαθιδρύει την πατρότητά Του (Μαλ. β΄10) και απο-
καλύπτει την αδελφότητα της ανθρωπότητας. Αυτός είναι ο 
Πατέρας μας και εμείς είμαστε παιδιά Του. ΄Ασχετα από το 
γένος, τη φυλή, τη μόρφωση ή τη θέση, όλοι έχουμε δημι-
ουργηθεί κατά την εικόνα του Θεού. Η κατανόηση και ε-
φαρμογή αυτής της αντίληψης θα εξάλειφε το φυλετισμό, τη 
μισαλλοδοξία και κάθε είδους μεροληψία. 

 
Η Χρήση της Προσωπικότητάς μας. Εφόσον ο Θεός 

μας δημιούργησε, Του ανήκουμε. Αυτό το γεγονός συνεπά-
γεται ότι έχουμε ιερή υποχρέωση να είμαστε πιστοί διαχει-
ριστές των φυσικών, διανοητικών και πνευματικών ικανοτή-
των μας. Να ενεργούμε τελείως ανεξάρτητα από το Δημι-
ουργό αποτελεί το αποκορύφωμα της αχαριστίας. (Δείτε το 
κεφάλαιο 20). 

 
Ευθύνη προς το Περιβάλλον. Κατά τη Δημιουργία ο 

Θεός τοποθέτησε τον πρώτο άνδρα και την πρώτη γυναίκα 
σε κήπο. (Γέν. β΄8). Θα καλλιεργούσαν τη γη και θα εξουσί-
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αζαν τα ζώα. (Γέν. α΄28). Μας ανατέθηκε λοιπόν από το 
Θεό η ευθύνη να διατηρήσουμε το περιβάλλον μας. 

 
Αξιοπρέπεια της Χειρονακτικής Εργασίας. Ο Δημι-

ουργός ανέθεσε στον Αδάμ «να εργάζηται αυτόν [τον πα-
ράδεισο] και να φυλάττη αυτόν». (Γέν. β΄15). Η ανάθεση 
αυτής της χρήσιμης ενασχόλησης στην ανθρωπότητα μέσα 
σε έναν τέλειο κόσμο αποκαλύπτει την αξιοπρέπεια της χει-
ρονακτικής εργασίας. 

 
Η Αξια του Φυσικού Κόσμου. Σε κάθε στάδιο της Δημι-

ουργίας ο Θεός έλεγε πως ό,τι είχε κάνει, ήταν «καλόν». 
(Γέν. α΄10,12,17,21,25). Πρόφερε για τα έργα Του όταν τε-
λείωσε «καλά λίαν» (Γέν. α΄31). Έτσι, η δημιουργημένη ύλη 
ουσιαστικά δεν ήταν κακή, αλλά καλή. 

 
Το Φάρμακο κατά της Απαισιοδοξίας, της Μοναξιάς 

και της Μετριότητας. Η αφήγηση της Δημιουργίας αποκα-
λύπτει  ότι το κάθετι δημιουργήθηκε για ένα σκοπό και δεν 
ήρθε σε ύπαρξη με τυχαία εξέλιξη. Η ανθρώπινη φυλή 
προορίσθηκε για αιώνια σχέση με τον ίδιο το Δημιουργό. 
΄Οταν κατανοήσουμε ότι δημιουργηθήκαμε για κάποιο σκο-
πό, η ζωή αποκτά σημασία και πλούτο, η επώδυνη κενότη-
τα και η δυσαρέσκεια γρήγορα εξαφανίζονται, και τη θέση 
τους παίρνει η αγάπη του Θεού. 

 
Η Αγιότητα του Νόμου του Θεού. Ο νόμος του Θεού 

υπάρχει πριν από την πτώση. Στην αναμάρτητη κατάστασή 
τους ο Αδάμ και η Εύα υπόκειντο στο νόμο. Αυτός ήταν να 
τους προστατεύσει από την αυτοκαταστροφή τους, να απο-
καλύψει τα όρια της ελευθερίας τους (Γέν. β΄17), και να δια-
φυλάξει την ευτυχία και την ειρήνη των υπηκόων της βασι-
λείας του Θεού. (Γέν. γ΄22-24, δείτε το κεφάλαιο 18). 

 
Η Ιερότητα της Ζωής. Ο Δημιουργός της ζωής συνεχίζει 

να ενδιαφέρεται στη διαμόρφωση της ανθρώπινης ζωής 
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θεωρώντας την ιερή. Ο Δαβίδ δοξολογεί το Θεό που συνε-
τέλεσε στη γέννησή του: «Συ εμόρφωσας τους νεφρούς 
μου, με περιετύλιξας εν τη κοιλία της μητρός μου. Θέλω σε 
υμνεί, διότι φοβερώς και θαυμασίως επλάσθην . . . Δεν ε-
κρύφθησαν τα οστά μου από σου, ενώ επλαττόμην εν τω 
κρυπτώ και διεμορφωνόμην εν τοις κατωτάτοις της γης. Το 
αδιαμόρφωτον του σώματός μου είδον οι οφθαλμοί σου, και 
εν τω βιβλίω σου πάντα ταύτα ήσαν γεγραμμένα.» (Ψαλμ. 
ρλθ΄13-16). Ο Κύριος προσδιορίζεται ως αυτός που «σε 
έπλασεν εκ κοιλίας». (Ησ. μδ΄24). Επειδή η ζωή είναι δώρο 
του Θεού, οφείλουμε να τη σεβασθούμε. Πραγματικά, έχου-
με ηθική υποχρέωση να τη διατηρήσουμε. 

 
Το Δημιουργικό Έργο του Θεού Συνεχίζεται 

Ο Θεός Τελείωσε τη Δημιουργία Του; Η αφήγηση της 
Δημιουργίας τελειώνει με τη δήλωση: «Και συνετελέσθησαν 
ο ουρανός και η γη, και πάσα η στρατιά αυτών.» (Γέν. β΄1). 
Η Καινή Διαθήκη βεβαιώνει ότι «τα έργα αυτού ετελείωσαν 
από καταβολής κόσμου». (Εβρ. δ΄3). Αυτό σημαίνει ότι η 
δημιουργική ενέργεια του Χριστού δεν είναι πια σε λειτουρ-
γία; Κάθε άλλο. Ο δημιουργικός λόγος ενεργεί με διάφο-
ρους τρόπους. 

1. Ο Χριστός και ο δημιουργικός λόγος Του. Τέσσερες 
χιλιάδες χρόνια μετά τη Δημιουργία, ένας εκατόνταρχος είπε 
στο Χριστό: «Μόνον ειπέ λόγον, και θέλει ιατρευθή ο δού-
λος μου.» (Ματθ. η΄8). ΄Οπως έκανε στη Δημιουργία, ο Ιη-
σούς μίλησε, και ο δούλος θεραπεύθηκε. Μέσα από την ε-
πίγεια διακονία του Χριστού η ίδια δημιουργική ενέργεια 
που έδωσε ζωή στο άψυχο σώμα του Αδάμ, ανέστησε νε-
κρούς και έδωσε νέα ζωή στους βασανισμένους που ζήτη-
σαν τη βοήθειά Του. 

2. Ο δημιουργικός λόγος σήμερα. Ούτε αυτός ο κό-
σμος, ούτε το σύμπαν μπορούν να ενεργήσουν με κάποια 
δική τους εσωτερική δύναμη. Ο Θεός που δημιούργησε ό-
λα, τα διαφυλάττει και τα συντηρεί. Ο ψαλμωδός για τον 
Κύριο λέει: «Τον σκεπάζοντα τον ουρανόν με νεφέλας, τον 
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ετοιμάζοντα βροχήν διά την γην, τον αναδίδοντα χόρτον επί 
των ορέων, τον διδόντα εις τα κτήνη την τροφήν αυτών και 
εις τους νεοσσούς των κοράκων οίτινες κράζουσι.» (Ψαλμ. 
ρμζ΄8,9, Ιώβ κς΄7-14). Αυτός κρατάει τα πάντα με το λόγο 
Του, «και τα πάντα συντηρούνται δι’αυτού». (Κολ. α΄17,  
Εβρ. α΄3). 

Εξαρτόμαστε από το Θεό για τη λειτουργία του κάθε κυτ-
τάρου στο σώμα μας. Κάθε αναπνοή, κάθε χτύπος της 
καρδιάς, κάθε ανοιγοκλείσιμο του ματιού μιλάει για τη φρο-
ντίδα του στοργικού Δημιουργού. «Εν αυτώ ζώμεν και κι-
νούμεθα και υπάρχομεν.» (Πράξ. ιζ΄28). 

Η δημιουργική δύναμη του Θεού δεν εκδηλώθηκε μόνο 
στη Δημιουργία, αλλά και στη λύτρωση και στην αποκατά-
σταση. Ο Θεός αναδημιουργεί τις καρδιές (Ησ. μδ΄21-28, 
Ψαλμ. να΄10). Ο  Παύλος είπε: «Αυτού ποίημα είμεθα, κτι-
σθέντες εν Χριστώ Ιησού προς έργα καλά.» (Εφεσ. β΄10). 
«Εάν τις είναι εν Χριστώ, είναι νέον κτίσμα.» (Β΄Κορ. ε΄17). 
Ο Θεός που εκτόξευσε τους γαλαξίες στο σύμπαν, χρησι-
μοποιεί την ίδια δύναμη για να αναδημιουργήσει τον πιο 
εκφυλισμένο αμαρτωλό κατά την εικόνα Του. 

Αυτή η δύναμη που λυτρώνει και αποκαθιστά, δεν περι-
ορίζεται μόνο στην αλλαγή της ανθρώπινης ζωής. Η ίδια 
δύναμη η οποία από την αρχή δημιούργησε τον ουρανό και 
τη γη, μετά την τελική κρίση θα κάμει πάλι αυτά μια νέα, με-
γαλειώδη δημιουργία, νέους ουρανούς και νέα γη. (Ησ. 
ξε΄17-19, Αποκ. κα΄,κβ΄). 
 
Δημιουργία και Σωτηρία 

Έτσι, στο πρόσωπο του Χριστού συναντώνται η Δημι-
ουργία και η σωτηρία. Αυτος δημιούργησε ένα μεγαλειώδες 
σύμπαν και έναν τέλειο κόσμο. Και οι δύο αντιθέσεις και 
παράλληλοι μεταξύ δημιουργίας και σωτηρίας έχουν τη ση-
μασία τους. 

 
Η Διάρκεια της Δημιουργίας. Κατά τη Δημιουργία ο 

Χριστός έδινε εντολή, και αμέσως γινόταν η εκτέλεση. Αντί 
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για τεράστιες χρονικές περιόδους μεταμόρφωσης, ο ισχυ-
ρός λόγος Του ήταν ο γενεσιουργός της Δημιουργίας. Σε έξι 
ημέρες έκανε τα πάντα. Και όμως, γιατί πήρε έξι ημέρες; Θα 
μπορούσε να μιλήσει απλώς μια φορά και να έφερνε όλα σε 
ύπαρξη σε μια στιγμή; 

΄Ισως αισθανόταν ευχαρίστηση να διαμορφώσει τον 
πλανήτη μας στις έξι αυτές ημέρες. Ή ίσως αυτή η επέκτα-
ση του χρόνου ήταν περισσότερο για να δώσει την αξία σε 
κάθε δημιούργημα, ή επιθυμούσε να αποκαλύψει την ε-
πταήμερη περίοδο - την εβδομάδα - ως τύπο για τον κύκλο 
των δραστηριοτήτων και της ανάπαυσης που προόριζε για 
τον άνθρωπο. 

Αλλά ο Χριστός δε μίλησε για τη σωτηρία μόνο στην επί-
γεια ζωή Του. Η διαδικασία για τη σωτηρία των ανθρώπων 
επεκτείνεται σε χιλιετηρίδες. Αυτή περιλαμβάνει την παλαιά 
και την καινή διαθήκη, τα τριαντατριάμιση χρόνια του Ιησού 
στη γη και στη συνέχεια τα περίπου 2.000 χρόνια της ουρά-
νιας μεσιτείας Του. Εδώ υπάρχει ένα μεγάλο διάστημα χρό-
νου - σύμφωνα με τη βιβλική χρονολογία περίπου 6.000 
χρόνια από τη Δημιουργία - και οι άνθρωποι ακόμη δε γύ-
ρισαν στον κήπο της Εδέμ. 

Η αντίθεση ανάμεσα στο χρόνο που απαιτήθηκε για τη 
Δημιουργία και για την αναδημιουργία αποδεικνύει ότι οι 
δραστηριότητες του Θεού είναι πάντοτε για το καλύτερο 
συμφέρον της ανθρώπινης φυλής. Η βραχύτητα χρόνου της 
Δημιουργίας αντικατοπτρίζει τη λαχτάρα Του να ολοκληρώ-
σει την ανάπτυξη των ατόμων που θα ήθελαν να χαρούν τη 
δημιουργία Του. Η παράταση της ολοκλήρωσης της Δημι-
ουργίας που θα την έκανε να εξαρτηθεί από μια βαθμιαία 
διαδικασία ανάπτυξης σε μακρόχρονες περιόδους θα ήταν 
αντίθετη προς το χαρακτήρα ενός τρυφερού Θεού. Το σύ-
νολο του χρόνου που παραχωρήθηκε για την αναδημιουρ-
γία, αποκαλύπτει την τρυφερή επιθυμία του Θεού να σωσει 
όσο γίνεται περισσότερους ανθρώπους. 
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Το Δημιουργικό  Έργο του Χριστού. Στην Εδέμ ο Χρι-
στός πρόφερε το δημιουργικό λόγο Του. Στη Βηθλεέμ «ο 
Λόγος έγινε σαρξ και κατώκησε μεταξύ ημών» (Ιωάν. α΄14) 
- ο Δημιουργός έγινε μέρος της δημιουργίας. Τι υπέρτατη 
συγκατάβαση! Ενώ κανένας δεν έδωσε μαρτυρία ότι ο Χρι-
στός δημιούργησε τον κόσμο, πολλοί έδωσαν μαρτυρία της 
δύναμής Του ότι έδωσε φως στον τυφλό (Ιωάν. θ΄9,7), ομι-
λία στο βουβό (Ματθ. θ΄32,33), θεραπεία στους λεπρούς 
(Ματθ. η΄2,3) και ζωή στο νεκρό (Ιωάν. ια΄14-45). 

Ο Χριστός ήρθε ως δεύτερος Αδάμ, η νέα αρχή για τη 
φυλή (Ρωμ. ε΄). Έδωσε στον άνθρωπο το δένδρο της ζωής 
στην Εδέμ, και ο άνθρωπος Τον ύψωσε σε έναν ξύλινο 
σταυρό στο Γολγοθά. Στον Παράδεισο ο άνθρωπος στάθη-
κε μεγαλόπρεπος κατά την εικόνα του Θεού. Στο Γολγοθά ο 
΄Ανθρωπος κρεμάσθηκε άτονος κατά την εικόνα ενός φο-
νιά. Και στις δύο Παρασκευές - στη δημιουργία και στη 
σταύρωση, προφέρθηκαν οι λέξεις «συνετελέσθησαν» και 
«τετέλεσται» για την ολοκλήρωση του δημιουργικού έργου 
(Γέν. β΄1, Ιωάν. ιθ΄30) - το ένα ο Χριστός ολοκλήρωσε ως 
Θεός και το άλλο ως ΄Ανθρωπος, το ένα με άμεση δύναμη 
και το άλλο με ανθρώπινη θλίψη, το ένα για ένα συγκεκρι-
μένο χρόνο και το άλλο για την αιωνιότητα, το ένα υποκεί-
μενο στην πτώση, το άλλο με νίκη κατά του Σατανά. 

Ήταν τα τέλεια, θεία χέρια του Χριστού που έδωσαν ζωή 
στον άθρωπο, και πάλι ήταν τα χέρια του Χριστό, τα τρυ-
πημένα και ματωμένα που θα δώσουν στον άνθρωπο αιώ-
νια ζωή, επειδή ο άνθρωπος δεν είναι μόνο δημιουργημέ-
νος, αλλά μπορεί να γίνει και αναδημιουργημένος. Και οι 
δύο δημιουργίες είναι εξίσου έργο του Χριστού - αφού καμιά 
δεν μπορεί να γίνει με φυσική διαδικασία. 

Δημιουργημένοι κατά την εικόνα του Θεού, έχουμε κλη-
θεί να δοξάσουμε το Θεό. Ως το κορυφαίο έργο της Δημι-
ουργίας Του, ο Θεός καλεί τον καθένα μας να έρθει σε επι-
κοινωνία με Αυτόν, καθημερινά αναζητώντας την αναγεννη-
τική δύναμη του Χριστού, έτσι ώστε - προς δόξα του Θεού - 
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θα είμαστε ικανοί να αντανακλούμε την εικόνα Του πληρέ-
στερα.  
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Οι Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης   
Ημέρας  Πιστεύουν . . . 
 

Ο άνδρας και η γυναίκα έγιναν κατά την εικόνα του 

Θεού, με ατομικότητα, δύναμη και ελευθερία να 

σκέπτονται και να ενεργούν. Αν και δημιουργήθη-

καν ως ελεύθερες υπάρξεις, ο καθένας είναι μια α-

διαίρετη ενότητα στο σώμα, στη διάνοια και στο 

πνεύμα, εξαρτώμενος από το Θεό για ζωή, ανα-

πνοή και όλα τα άλλα. ΄Οταν οι προπάτορες μας 

έδειξαν ανυπακοή στο Θεό, τότε αρνήθηκαν την ε-

ξάρτησή τους από Αυτόν και έπεσαν από την υψη-

λή θέση που κατείχαν κοντά στο Θεό. Η εικόνα του 

Θεού που είχαν, φθάρηκε και έγιναν θνητοί. Οι α-

πόγονοί τους κληρονόμησαν αυτή την αμαρτωλή 

φύση και τις συνέπειές της. Γεννιούνται με αδυνα-

μίες και ροπή προς το κακό. Αλλά ο Θεός, στο 

πρόσωπο του Χριστού, συμφιλίωσε τον κόσμο με 

τον εαυτό Του, και το ΄Αγιο Πνεύμα αποκαθιστά 

στους μετανοούντες θνητούς την εικόνα του Δημι-

ουργού τους. Δημιουργημένοι για τη δόξα του 
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Θεού, καλούνται να αγαπούν Αυτόν και ο ένας τον 

άλλον, και να ενδιαφέρονται για το περίγυρό τους.- 

Βασικές Διδαχές, 7 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

 
Η ΦΥΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ 

 
«Και είπεν ο Θεός, Ας κάμωμεν άνθρωπον κατ’εικόνα 

ημών.» Ο Θεός δεν έφερε στην ύπαρξη με το λόγο Του την 
κορωνίδα της δημιουργίας Του. Αντίθετα, έσκυψε με αγάπη 
να διαμορφώσει αυτό το νέο πλάσμα  από το χώμα της γης. 

Ο καλύτερος δημιουργικός γλύπτης της γης δεν μπορεί 
ποτέ να σμιλεύσει μια τόσο ευγενική ύπαρξη. Ίσως ο Μι-
χαήλ ΄Αγγελος ή ο Πραξιτέλης μπορούσαν να διαμορφώ-
σουν ένα καταπληκτικό εξωτερικό, αλλά τι γίνεται με την 
ανατομία και τη φυσιολογία προσεκτικά διαμορφωμένες για 
λειτουργία και ομορφιά; 

Το τέλειο άγαλμα στεκόταν ολοκληρωμένο με μαλλιά, με 
βλεφαρίδες, με νύχια, όλα στη θέση τους, αλλά το έργο του 
Θεού δεν είχε τελειώσει. Αυτός ο άνθρωπος δεν ήταν για να 
μείνει χώμα, αλλά να ζήσει, να σκέπτεται να δημιουργεί και 
να αυξάνεται σε δόξα. 

Σκύβοντας επάνω στην υπέροχη αυτή μορφή, ο Δημι-
ουργός «ενεφύσησεν εις τους μυκτήρας αυτού πνοήν ζωής, 
και έγεινεν ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν». (Γεν. β΄7, α΄26). 
Βλέποντας την ανάγκη του ανθρώπου για συντροφιά, ο 
Θεός είπε: «Θέλω κάμει εις αυτόν βοηθόν όμοιον με αυ-
τόν.» «Και ο Κύριος επέβαλεν έκστασιν επί τον Αδάμ», και 
καθώς αυτός κοιμήθηκε, ο Θεός έβγαλε μια από τις πλευ-
ρές του και τη διαμόρφωσε σε γυναίκα. (Γέν. β΄18,21,22). 
«Και εποίησεν ο Θεός τον άνθρωπον κατ’εικόνα εαυτού, 
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κατ’εικόνα Θεού εποίησεν αυτόν, άρσεν και θήλυ εποίησεν 
αυτούς. Και ευλόγησεν αυτούς ο Θεός, και είπε προς αυ-
τούς ο Θεός, Αυξάνεσθε και πληθύνεσθε, και γεμίσατε την 
γην, και κυριεύσατε αυτήν, και εξουσιάζετε επί των ιχθύων 
της θαλάσσης, και επί των πετεινών του ουρανού, και επί 
παντός ζώου κινουμένου επί της γης.» Στον Αδάμ δόθηκε 
ένας κήπος για κατοικία, απείρως λαμπρότερος από τον 
ωραιότερο στη γη σήμερα. Υπήρχαν δένδρα, αμπέλια, λου-
λούδια, λόφοι, κοιλάδες, όλα στολισμένα από τον ίδιο τον 
Κύριο. Δύο ιδιαίτερα δένδρα, το δένδρο της ζωής και το 
δένδρο της γνώσης του καλού και του κακού ήταν εκεί. Ο 
Θεός επέτρεψε στον Αδάμ και στην Εύα να τρώνε ελεύθερα 
από κάθε δένδρο εκτός από το δένδρο της γνώσης του κα-
λού και του κακού. (Γέν. β΄8,9,17). 

Έτσι, το κορυφαίο γεγονός της δημιουργικής εβδομάδας 
ολοκληρώθηκε. «Και είδεν ο Θεός πάντα όσα εποίησε. Και 
ιδού, ήσαν καλά λίαν.» (Γεν. α΄31). 

 
Η Προέλευση του Ανθρώπου 

Αν και σήμερα πολλοί πιστεύουν ότι οι ανθρώπινες υ-
πάρξεις κατάγονται από κατώτερες μορφές ζωικής ύπαρξης 
και είναι αποτέλεσμα φυσικών διαδικασιών μέσα από δισε-
κατομμύρια χρόνια, μια τέτοια ιδέα δεν εναρμονίζεται με τη 
βιβλική αφήγηση. Το ότι οι ανθρώπινες υπάρξεις πέρασαν 
στη διαδικασία του εκφυλλισμού είναι ουσιώδες κατά τη βι-
βλική άποψη για τη φύση του ανθρώπου.1 

 
Ο Θεός Δημιούργησε τον ΄Ανθρωπο. Η προέλευση της 

ανθρώπινης φυλής αποτελεί θεία απόφαση. Ο Θεός είπε: 
«Ας κάμωμεν άνθρωπον». (Γέν. α΄26). Ο πληθυντικός «κά-
μωμεν» αναφέρεται στην Τριαδική Θεότητα - Θεός ο Πατέ-
ρας, Θεός ο Υιός, Θεός το ΄Αγιο Πνεύμα. (Δείτε το κεφάλαιο 
2). Με το σκοπό αυτόν ο Θεός δημιούργησε την πρώτη αν-
θρώπινη ύπαρξη (Γέν. α΄27). 
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Δημιουργημένος από το Χώμα της Γης. Ο Θεός δια-
μόρφωσε τον άνθρωπο «από χώματος εκ της γης» (Γέν. 
β΄7), χρησιμοποιώντας προϋπάρχουσα ύλη αλλά όχι άλλες 
μορφές ζωής, όπως θαλάσσια ζώα ή τετράποδα. Δεν εισή-
γαγε «πνοήν ζωής» μέχρι να έχει δημιουργήσει κάθε όργα-
νο και να το τοποθετήσει στη θέση του, ώστε να γίνει ο άν-
θρωπος ζωντανό πρόσωπο. 

Δημιουργημένος κατά το Θείο Πρότυπο. Ο Θεός δη-
μιούργησε το καθένα από τα άλλα ζώα - ψάρια, πουλιά ερ-
πετά, έντομα, μαστοφόρα κ.λ.π. «κατά το είδος αυτών». 
(Γέν. α΄21,24,25). Το κάθε είδος είχε ένα τυπικό σχήμα και 
την ικανότητα να παράγει το είδος του. Ο άνθρωπος όμως, 
δημιουργήθηκε κατά το θείο πρότυπο, όχι κατά τον τύπο 
του ζωικού βασιλείου. Ο Θεός είπε: «Ας κάμωμεν άνθρω-
πον κατ’εικόνα ημών, καθ’ομοίωσιν ημών.» (Γέν. α΄26). 
Εδώ υπάρχει μια σαφής διακοπή ανάμεσα στις ανθρώπινες 
υπάρξεις και στο ζωικό βασίλειο. Η γενεαλογική καταχώρη-
ση στο κατά Λουκά ευαγγέλιο το οποίο περιγράφει την 
προέλευση της ανθρώπινης φυλής, εκφράζει αυτή τη δια-
φορά με τρόπο απλό αλλά εμβριθή: «του Αδάμ, του Θεού». 
(Λουκά γ΄38). 

 
Η Υψηλή Θέση του Ανθρώπου. Η δημιουργία του αν-

θρώπου ήταν το ζενίθ όλης της Δημιουργίας. Ο Θεός ανέ-
θεσε στον άνθρωπο, τον δημιουργημένο κατά την εικόνα 
του κυρίαρχου Θεού, την ευθύνη του Πλανήτη Γη και όλης 
της ζωικής ύπαρξης. Ο L. Berkhof δηλώνει για τον Αδάμ: 
«Ήταν καθήκον του και προνόμιο να κάνει όλη τη φύση και 
όλα τα δημιουργημένα πλάσματα τα οποία τοποθετήθηκαν 
υπό την κυριαρχία του, να είναι υποταγμένα στη θέληση και 
στις προθέσεις του, ώστε αυτός και όλη η ένδοξη κυριαρχία 
του να υπερυψώνουν τον παντοδύναμο Δημιουργό και Κύ-
ριο του σύμπαντος. Γέν. α΄28, Ψαλμ. η΄4-9.»2 

 
Η Ενότητα της Ανθρώπινης Φυλής. Οι γενεαλογίες στη 

Γένεση αποδεικνύουν ότι οι διαδοχικές γενεές μετά τον Α-
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δάμ και την Εύα προήλθαν από αυτό το πρώτο ζευγάρι. 
Σαν άνθρωποι, όλοι μοιραζόμαστε την ίδια φύση, η οποία 
αποτελεί μια γενετική ή γενεαλογική ενότητα. Ο Παύλος εί-
πε στους αρχαίους Αθηναίους: «Έκαμεν (ο Θεός) εξ ενός 
αίματος  παν έθνος ανθρώπων, διά να κατοικώσιν εφ’όλου 
του προσώπου της γης.» (Πράξ. ιζ΄26).  

Επιπλέον, βλέπουμε άλλες ενδείξεις της οργανικής ενό-
τητας της φυλής μας από τις βιβλικές δηλώσεις ότι η παρά-
βαση του Αδάμ έφερε την αμαρτία και το θάνατο σε όλους 
και τη δυνατότητα σωτηρίας όλων διά του Ιησού Χριστού 
(Ρωμ. ε΄12, Α΄Κορ. ιε΄21,22). 

 
Η Ενότητα της Φύσης του Ανθρώπου 

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά μέρη των ανθρώπινων υ-
πάρξεων; Δημιουργήθηκαν διάφορα ανεξάρτητα συστατικά, 
όπως το σώμα, η ψυχή και το πνεύμα; 

 
Η Πνοή της Ζωής. «΄Επλασε Κύριος ο Θεός τον άν-

θρωπον από χώματος εκ της γης, και ενεφύσησεν εις τους 
μυκτήρας αυτού πνοήν ζωής, και έγεινεν ο άνθρωπος εις 
ψυχήν ζώσαν.» (Γέν. β΄7). 

Για να μεταβάλει ο Θεός τα στοιχεία της γης σε ζωντανή 
ύπαρξη, «ενεφύσησε» «πνοήν ζωής» στα ρουθούνια του 
άψυχου σώματος του Αδάμ. Αυτή η πνοή ζωής είναι «η 
πνοή του Παντοδυνάμου» (Ιώβ λγ΄4) που δίνει ζωή - ο 
σπινθήρας της ζωής. Μπορούμε να συγκρίνουμε αυτό με 
ρεύματα ηλεκτρισμού που, όταν ρέουν μέσα από διάφορα 
συστατικά, μεταμορφώνουν ένα ήσυχο γκρίζο γυαλί ενός 
κουτιού σε έναν παλλόμενο παφλασμό χρωμάτων και δρά-
σεων όταν αγγίζουμε το κουμπί της έγχρωμης τηλεόρασης. 
Ο ηλεκτρισμός φέρνει ήχο και κίνηση εκεί όπου πρώτα δεν 
υπήρχε τίποτε. 

 
Ο ΄Ανθρωπος - μια Ζώσα Ψυχή. Τι έκανε η πνοή ζωής; 

΄Οταν ο Θεός διαμόρφωσε την ανθρώπινη ύπαρξη από τα 
στοιχεία της γης, όλα τα όργανα ήταν στη θέση τους: η καρ-
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διά, οι πνεύμονες, οι νεφροί, το ήπαρ, η σπλήνα, ο εγκέφα-
λος κ.τ.λ. - όλα τέλεια αλλά άψυχα. Τότε ο Θεός εμφύσησε 
στην άψυχη αυτή ύλη πνοή ζωής «και έγεινεν ο άνθρωπος 
εις ψυχήν ζώσαν».  

Η βιβλική εξίσωση είναι απλή: το χώμα του εδάφους (γή-
ινα στοιχεία) + η πνοή ζωής = ζωντανή ύπαρξη ή ζώσα ψυ-
χή. Η ένωση των γήινων στοιχείων με την πνοή ζωής έδω-
σαν ως αποτέλεσμα μια ζωντανή ύπαρξη, την ψυχή. 

 
Αυτή η «πνοή ζωής» δεν περιορίζεται στους ανθρώ-

πους. Κάθε ζώσα ύπαρξη την κατέχει. Η Γραφή, επί παρα-
δείγματι, αποδίδει την πνοή ζωής τόσο στα ζώα που μπή-
καν στην κιβωτό όσο και σε αυτά που έμειναν έξω. (Γέν. 
ζ΄15,22). 

Η εβραϊκή έκφραση στη Γένεση β΄7 που μεταφράσθηκε 
«ψυχή ζώσα» είναι νεφές σαϊάχ. Αυτή η έκφραση δεν αφο-
ρά στον άνθρωπο αποκλειστικά, γιατί αναφέρεται και στα 
θαλάσσια ζώα, στα έντομα, στα ερπετά και στα τετράποδα 
(Γέν. α΄20,24, β΄19). 

Η λέξη νεφές που μεταφράζεται «ύπαρξη» ή «ψυχή» 
προέρχεται από τη λέξη ναφάς που σημαίνει «εμφυσώ». Η 
αντίστοιχη λέξη στα ελληνικά της Καινής Διαθήκης είναι ψυ-
χή. «Επειδή ως πνοή είναι η πιο καταφανής απόδειξη της 
ζωής, νεφές βασικά υπονοεί τον άνθρωπο ως ζώσα ύπαρ-
ξη, ως πρόσωπο.»3 ΄Οταν χρησιμοποιείται για τα ζώα στην 
αφήγηση της Δημιουργίας, τα περιγράφει ως «ζώα έμψυ-
χα» που ο Θεός δημιούργησε. 

Είναι σπουδαίο να σημειώσουμε ότι η Γραφή λέει πως ο 
άνθρωπος έγινε σε ψυχή ζώσα. Τίποτε στην αφήγηση της 
Δημιουργίας δε δείχνει ότι ο άνθρωπος έλαβε ψυχή - κάτι 
σαν χωριστή οντότητα που, κατά τη Δημιουργία, ενώθηκε 
με το σώμα. 

 
Μια Αδιαίρετη Ενότητα. Η σπουδαιότητα της αφήγησης 

της Δημιουργίας για την ορθή κατανόηση της φύσης του 
ανθρώπου δεν μπορεί να υπερεκτιμηθεί. Τονίζοντας την 
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οργανική ενότητα, η Βίβλος περιγράφει τον άνθρωπο ως 
ένα σύνολο. Πώς λοιπόν η ψυχή και το πνεύμα σχετίζεται 
με τη φύση του ανθρώπου; 

1. Η βιβλική έννοια της ψυχής. ΄Οπως ήδη αναφέρα-
με, στην Παλαιά Διαθήκη «ψυχή» είναι μετάφραση της ε-
βραϊκής λέξης νεφές. Στη Γένεση β΄7 δείχνει τον άνθρωπο 
ως ζώσα ψυχή μετά που η πνοή ζωής εισήλθε στο φυσικό 
σώμα το διαμορφωμένο από τα στοιχεία της γης. 

«Με τον ίδιο τρόπο, μια νέα ψυχή (ζωή) έρχεται σε ύ-
παρξη κάθε φορά που ένα παιδί γεννιέται. Κάθε ψυχική ο-
ντότητα είναι μια νέα μονάδα ζωής, τελείως διαφορετική και 
χωριστή από τις άλλες όμοιες μονάδες. Αυτή η ιδιότητα της 
ατομικότητας σε κάθε ζωντανή ύπαρξη, η οποία αποτελεί 
μια μοναδική οντότητα, φαίνεται να είναι η ιδέα η εκφραζό-
μενη με την εβραϊκή λέξη νεφές. ΄Οταν χρησιμοποιείται με 
αυτή την έννοια, νεφές δεν είναι ένα μέρος του ανθρώπου, 
είναι ο άνθρωπος. (Γέν. ιδ΄21, Αρ. ε΄6, Δευτ. ι΄22, Ψαλμ. 
γ΄2). 

 «Από την άλλη πλευρά, εκφράσεις όπως ‘’ψυχή μου’’, 
‘’ψυχή σου’’, ‘’ψυχή του’’ κ.λ.π. γενικώς είναι ιδιώματα για 
προσωπικές αντωνυμίες ‘’εγώ’’ ‘’εσύ’’, ‘’αυτός’’ κ.λ.π. (Γέν. 
ιβ΄13, Λευιτ. ια΄43,44, ιθ΄8, Ναυή κγ΄11, Ψαλμ. γ΄2, Ιερ. λζ΄9 
κ.λ.π.).  

Πάνω από 100 φορές από τις 755 περιπτώσεις στην 
Παλαιά Διαθήκη η λέξη νεφές μεταφράζεται ως ‘’ζωή’’. (Γέν. 
θ΄4,5, Α΄Σαμ. ιθ΄5, Ιώβ β΄4,6, Ψαλμ. λα΄13 κ.λ.π.). 

«Συχνά νεφές αναφέρεται σε επιθυμίες, ορέξεις ή πάθη 
(Δευτ. κγ΄24, Παρ. κγ΄2, Εκκλ. ς΄7). Mπορεί να αναφέρεται 
στην έδρα των συναισθημάτων (Γέν. λδ΄3, ΄Ασμα α΄7 
κ.λ.π.), και μερικές φορές αντιπροσωπεύει το βουλητικό μέ-
ρος του ανθρώπου, όπως όταν μεταφράζεται ‘’ευχαρίστη-
ση’’ στα εδάφια Δευτ. κγ΄24, Ψαλμ. ρε΄22, Ιερ. λδ΄16. Στο 
εδάφιο Αρ. λα΄19 το νεφές θανατώνεται, στο εδάφιο Κριτ. 
ις΄30 το νεφές θα θανατωθεί, στο εδάφιο Αρ. ε΄2 το νεφές 
είναι νεκρό, και στα εδάφια Αρ. θ΄6,7,10, Λευιτ. ιθ΄28 το νε-
φές μεταφράζεται νεκρό σώμα ανθρώπου. 
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«Η λέξη ψυχή στην Καινή Διαθήκη, όπως πρωτογράφη-
κε στα ελληνικά, είναι ταυτόσημη με την εβραϊκή λέξη νεφές 
της Παλαιάς Διαθήκης. Χρησιμοποιείται ως ζωή για τα κτή-
νη καθώς και για τον άνθρωπο (Αποκ. ις΄3). Σε μερικές πε-
ριπτώσεις χρησιμοποιείται με την έννοια απλώς ‘’άνθρω-
ποι’’ (Πράξ ζ΄14, κζ΄37, Ρωμ. ιγ΄1, Α΄Πέτρ. γ΄20 κ,λ.π.), και 
σε άλλες είναι αντίστοιχη προς την προσωπική αντωνυμία 
(Ματθ. ιβ΄18, Β΄Κορ. ιβ΄15 κ.λ.π.). Μερικές φορές αναφέρε-
ται σε συναισθήματα (Μάρκ,. ιδ΄34, Λουκά β΄35), στο μυαλό 
(Πράξ. ιδ΄2, Φιλιπ. α΄27), ή στην καρδιά (Εφεσ. ς΄6).»4  

Αξίζει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στο εδάφιο Α΄Πέτρ. 
γ΄20, όπου «οκτώ ψυχαί διεσώθησαν δι’ύδατος». Μήπως τα 
σώματα έμειναν έξω από την κιβωτό και μόνο οι ψυχές 
μπήκαν μέσα και διασώθηκαν; Φυσικά όχι. Διασώθηκαν 
οκτώ άνθρωποι. 

Η ψυχή δεν είναι αθάνατη. Υπόκειται στο θάνατο (Αποκ. 
ις΄3). Μπορεί να απολεσθεί (Ματθ. ι΄28). 

Η βιβλική μαρτυρία δείχνει ότι μερικές φορές νεφές (ε-
βραϊκά στην Παλαιά Διαθήκη) και ψυχή (ελληνικά στην Και-
νή  Διαθήκη) αναφέρονται σε ολόκληρο το πρόσωπο και 
άλλες φορές σε κάποια ιδιαίτερη όψη του ανθρώπου, όπως 
στοργή, συγκίνηση, επιθυμία, αίσθημα. Αυτή η χρήση, ο-
πωσδήποτε, σε καμιά περίπτωση δε δείχνει ότι ο άνθρω-
πος είναι μια ύπαρξη από δύο χωριστά και ευδιάκριτα τμή-
ματα. Το σώμα και η ψυχή συνυπάρχουν. Μαζί αποτελούν 
μια αδιαίρετη ένωση. Η ψυχή δεν έχει ενσυνείδητη ύπαρξη 
χωριστά από το σώμα. Δεν υπάρχει εδάφιο που να δείχνει 
ότι η ψυχή επιζεί του σώματος ως μια ενσυνείδητη οντότη-
τα. 

2. Η βιβλική έννοια του πνεύματος. Δοθέντος ότι η ε-
βραϊκή λέξη νεφές που μεταφράζεται ψυχή, δηλώνει την 
ατομικότητα ή την προσωπικότητα, η εβραϊκή λέξη στην 
Παλαιά Διαθήκη ρουάχ, που μεταφράζεται πνεύμα, αναφέ-
ρεται στο σπινθήρα που ενεργοποιεί την ουσιώδη ζωή σε 
ατομική ύπαρξη. Συμβολίζει τη θεία ενέργεια, ή την αρχή 
της ζωής που ζωογονεί τις ανθρώπινες υπάρξεις. 
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«Η λέξη ρουάχ αναφέρεται  377 φορές στην Παλαιά Δια-
θήκη, και τις πιο πολλές φορές μεταφράζεται ως ‘’πνεύμα’’, 
‘’άνεμος’’ ή ‘’πνοή’’ (Γέν. η΄1 κ.λ.π.). Επίσης χρησιμοποιείται 
για να δηλώσει ζωτικότητα (Κριτ. ιε΄19), θάρρος (Ναυή 
β΄11), ψυχραιμία ή οργή (Κριτ. η΄3), διάθεση (Ησ. νδ΄6), η-
θικό χαρακτήρα (Ιεζ. ια΄19) και την έδρα των αισθημάτων 
(Α΄Σαμ. α΄15). 

«Με την έννοια της αναπνοής, το ρουάχ των ανθρώπων 
ταυτίζεται με το ρουάχ των ζώων (Εκκλ. γ΄19). Το ρουάχ 
των ανθρώπων αφήνει το σώμα κατά το θάνατο (Ψαλμ. 
ρμς΄4) και επιστρέφει στο Θεό (Εκκλ. ιβ΄7, Ιώβ λδ΄14). Το 
ρούαχ χρησιμοποιείται συχνά για το Πνεύμα του Θεού ό-
πως στο εδάφιο Ησ. ξγ΄10. Ποτέ στην Παλαιά Διαθήκη, 
σχετικά με τον άνθρωπο, το ρουάχ δε σημαίνει διανοητική 
οντότητα ικανή για μια αισθητή ύπαρξη έξω από το φυσικό 
σώμα. 

«Το αντίστοιχο από το ρουάχ στην Καινή Διαθήκη είναι 
το πνεύμα, από τη λέξη πνέω. ΄Οπως συμβαίνει με το 
ρουάχ, δεν υπάρχει τίποτε το έμφυτο στη λέξη πνεύμα που 
να δείχνει μια οντότητα στον άνθρωπο ικανή για ενσυνείδη-
τη ύπαρξη έξω από το σώμα, ούτε η Καινή Διαθήκη χρησι-
μοποιεί, σχετικά με τον άνθρωπο, σε καμιά περίπτωση αυ-
τή την έννοια. Σε παρόμοια κείμενα όπως Ρωμ. η΄15, 
Α΄Κορ. δ΄21, Β΄Τιμ. α΄7, Α΄Ιωάν. δ΄6, το πνεύμα δηλώνει 
‘’διάθεση’’ ‘’συμπεριφορά’’ ή ‘’κατάσταση αισθημάτων’’. 
Χρησιμοποιείται επίσης σε διάφορες απόψεις της προσω-
πικότητας, όπως στα εδάφια Γαλ. ς΄1, Ρωμ. ιβ΄11 κ.λ.π. 
΄Οπως με το ρουάχ, το πνεύμα παραδίδεται στον Κύριο κα-
τά το θάνατο (Λουκά κγ΄46, Πράξ. ζ΄59). ΄Οπως το ρουάχ, 
το πνεύμα χρησιμοποιείται επίσης ως το Πνεύμα του Θεού 
(Α΄Κορ. β΄11,14, Εφεσ. δ΄30, Εβρ. β΄4, Α΄Πέτρ. α΄12, 
Β΄Πέτρ. α΄21 κ.λ.π.).»5 

3. Ενότητα του σώματος, της ψυχής και του πνεύμα-
τος. Ποια είναι η σχέση ανάμεσα στο σώμα, στην ψυχή και 
στο πνεύμα; Ποια είναι η επιρροή αυτής της σχέσης επάνω 
στην ενότητα του ανθρώπου; 
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α. Μια διπλή ένωση. Αν και η Γραφή βλέπει τη φύση 
του ανθρώπου σαν μια ενότητα, δεν ορίζει επακριβώς τη 
σχέση ανάμεσα στο σώμα, στην ψυχή και στο πνεύμα. Με-
ρικές φορές η ψυχή και το πνεύμα χρησιμοποιούνται εναλ-
λακτικώς. Προσέξτε τον παραλληλισμό τους στην έκφραση 
χαράς της Μαριάμ κατά τον χαιρετισμό στην Ελισάβετ: «Με-
γαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον, και ηγαλλίασε το πνεύμα 
μου εις τον Θεόν τον σωτήρα μου.» (Λουκά α΄46,47). 

Σε μια περίπτωση ο άνθρωπος χαρακτηρίσθηκε από το 
Χριστό ως σώμα και ψυχή (Ματθ. ι΄28), και σε μια άλλη πε-
ρίπτωση από τον Παύλο ως σώμα και πνεύμα (Α΄Κορ. 
ζ΄34). Στην πρώτη περίπτωση ψυχή αναφέρεται στην ανώ-
τερη ικανότητα του ανθρώπου, ας πούμε τη διάνοια, διαμέ-
σου της οποίας αυτός επικοινωνεί με το Θεό. Στη δεύτερη 
περίπτωση το πνεύμα αναφέρεται στην ανώτερη αυτή ικα-
νότητα. Και στις δύο περιπτώσεις το σώμα περιλαμβάνει 
τόσο τη φυσική όσο και τη συναισθηματική όψη του προ-
σώπου. 

β. Μια τριπλή ένωση. Υπάρχει μια εξαίρεση στο γενικό 
χαρακτηρισμό του ανθρώπου που περιλαμβάνει διπλή έ-
νωση. Ο Παύλος ο οποίος μίλησε για τη διπλή ένωση του 
σώματος και του πνεύματος, μίλησε επίσης και για μια τρι-
πλή ένωση. Δηλώνει: «Αυτός δε ο Θεός της ειρήνης είθε να 
σας αγιάση ολοκλήρως, και να διατηρηθή ολόκληρον το 
πνεύμα σας, και η ψυχή, και το σώμα, αμέμπτως εν τη πα-
ρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.» (Α΄Θεσ. ε’23). 
Αυτό το κείμενο αποδίδει την επιθυμία του Παύλου ώστε 
καμιά από τις όψεις της προσωπικότητας να μην εξαιρείται 
από τη διαδικασία του αγιασμού. 

Στην περίπτωση αυτή το πνεύμα μπορεί να κατανοηθεί 
ως «η ανώτερη αρχή της διάνοιας και σκέψης με τις οποίες 
ο άνθρωπος είναι προικισμένος, και με τις οποίες ο Θεός 
μπορεί να επικοινωνήσει διά του Πνεύματός Του (Ρωμ. 
η΄16). Με την ανανέωση της διάνοιας μέσα από την ενέρ-
γεια του Αγίου Πνεύματος το άτομο μεταβάλλεται στην ο-
μοιότητα του Χριστού (Ρωμ. ιβ΄1,2). 
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«Με την ‘’ψυχή’’ ξεχωρίζοντάς την από το πνεύμα, μπο-
ρούμε να κατανοήσουμε εκείνο το μέρος της ανθρώπινης 
φύσης που βρίσκει την έκφρασή της μέσα από τα ένστικτα, 
τα αισθήματα και τις επιθυμίες. Και αυτό το τμήμα της αν-
θρώπινης φύσης μπορεί να αγιασθεί. ΄Οταν, με την ενέρ-
γεια του Αγίου Πνεύματος, η διάνοια φέρεται σε αρμονία με 
τη διάνοια του Θεού, τότε η καθαγιασμένη κρίση επιβάλλε-
ται στη φυσική υπόσταση και στις ροπές - που διαφορετικά 
θα ήσαν ενάντια προς το Θεό, και έτσι αυτές υποτάσσονται 
στο θέλημά Του.»6 

Το σώμα, το οποίο ελέγχεται είτε από ανώτερη είτε από 
υποδεέστερη φύση, αποτελείται από σάρκα, αίμα και οστά. 

Η σειρά του Παύλου με πρώτο το πνεύμα, έπειτα την 
ψυχή και τελικά το σώμα δεν είναι σύμπτωση. ΄Οταν το 
πνεύμα καθαγιάζεται, η διάνοια περνάει στο θείο έλεγχο. Η 
καθαγιασμένη διάνοια, με τη σειρά της, θα έχει καθαγιάζου-
σα επιρροή επάνω στην ψυχή, δηλαδή στις επιθυμίες, στα 
αισθήματα, στο συγκινησιακό τομέα. Το πρόσωπο στο ο-
ποίο αυτός ο αγιασμός εγκαθίσταται, δε θα κακομεταχειρι-
σθεί το σώμα του, και έτσι η φυσική υγεία του θα είναι αν-
θηρή. Το σώμα του γίνεται το καθαγιασμένο όργανο διαμέ-
σου του οποίου ο Χριστιανός μπορεί να υπηρετήσει τον 
Κύριό του και Σωτήρα. Η κλήση του Παύλου για αγιασμό 
είναι σαφώς ριζωμένη στην άποψη για την ενότητα της αν-
θρώπινης φύσης και αποκαλύπτει ότι μια αποτελεσματική 
ετοιμασία για τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού απαιτεί την 
ετοιμασία ολόκληρου του προσώπου - πνεύμα, ψυχή και 
σώμα. 

γ. Μια ένωση αδιαίρετη και αλληλέγγυα. Είναι σαφές 
ότι κάθε ανθρώπινη ύπαρξη είναι μια αδιαίρετη ενότητα. Το 
σώμα, η ψυχή και το πνεύμα λειτουργούν σε στενή συνερ-
γασία, αποκαλύπτοντας μια έντονη, αλληλέγγυα σχέση α-
νάμεσα στις πνευματικές, διανοητικές και φυσικές ικανότη-
τες του προσώπου. Ελλείψεις σε έναν τομέα θα παρεμπο-
δίσουν και τους δύο άλλους τομείς. Ένα άρρωστο, ακάθαρ-
το ή συγκεχυμένο πνεύμα θα έχει επιβλαβή αποτελέσματα 
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και στη συναισθηματική και στη φυσική υγεία. Επίσης και το 
αντίθετο αληθεύει. Μια αδύνατη, ασθενική ή βασανισμένη 
ιδιοσυγκρασία καταστρέφει και τη συναισθηματική ή πνευ-
ματική υγεία. Η επιρροή που οι πνευματικές δυνάμεις έχουν 
η μια επάνω στην άλλη, σημαίνει ότι κάθε άτομο έχει μια 
θεόδοτη ευθύνη να διατηρήσει τις πνευματικές δυνάμεις σε 
όσο γίνεται καλύτερη κατάσταση. Αυτή η ενέργεια αποτελεί 
ένα ζωτικό μέρος της αποκατάστασης του ανθρώπου στην 
εικόνα του Δημιουργού του. 

 
Ο ΄Ανθρωπος στην Εικόνα του Θεού 

Οι ζωντανές υπάρξεις που ο Θεός δημιούργησε την έκτη 
ημέρα της Δημιουργίας, έγιναν «κατ’εικόνα Θεού» (Γέν. 
α΄27). Τι σημαίνει υπάρξεις δημιουργημένες κατά την εικόνα 
του Θεού; 

 
Δημιουργημένοι κατά την Εικόνα και την Ομοίωση 

του Θεού. Συχνά λέγεται ότι οι ηθικές και πνευματικές δια-
στάσεις του ανθρώπου αποκαλύπτουν κάτι από την ηθική 
και πνευματική φύση του Θεού. Αλλά εφόσον η Γραφή δι-
δάσκει ότι ο άνθρωπος περιλαμβάνει μια αδιαίρετη ενότητα 
σώματος, διάνοιας και ψυχής, τα φυσικά χαρακτηριστικά 
του ανθρώπου, κατά κάποιον τρόπο, αντανακλούν την ει-
κόνα του Θεού. Πώς θα μπορούσε μια ύπαρξη πνευματική 
να συνδέεται με κάποιο σχήμα; 

Μια σύντομη μελέτη των αγγέλων αποκαλύπτει ότι αυτοί, 
όπως ο Θεός, είναι πνευματικές υπάρξεις (Εβρ. α΄7,14). Και 
όμως πάντοτε παρουσιάζονται με ανθρώπινο σχήμα (Γέν. 
ιη΄1-ιθ΄22, Δαν. θ΄21, Λουκά α΄11-38, Πράξ. ιβ΄5-10). Θα 
μπορούσε μια πνευματική ύπαρξη να έχει ένα ‘’πνευματικό 
σώμα’’ με ένα σχήμα και με χαρακτηριστικά; ( Α΄Κορ. ιε΄44). 

Σύμφωνα με τη Γραφή, μερικοί άνθρωποι είδαν κάποια 
σημεία από το πρόσωπο του Θεού. Ο Μωυσής, ο Ααρών, ο 
Ναδάβ, ο Αβιούδ και οι εβδομήντα πρεσβύτεροι είδαν «τους 
πόδας» Του (Έξ. κδ΄9-11). Αν και ο Θεός αρνήθηκε να δεί-
ξει το πρόσωπό Του, αφού κάλυψε το Μωυσή με το χέρι 
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Του ο Θεός τού αποκάλυψε τα νώτα καθώς διέβη (Έξ. 
λγ΄20-23). Ο Θεός παρουσιάσθηκε στο Δανιήλ σε ένα όρα-
μα με σκηνικό ένα δικαστήριο, ως ο Παλαιός των Ημερών 
καθισμένος σε θρόνο (Δαν. ζ΄9,10). Ο Χριστός περιγράφε-
ται ως «η εικών του Θεού του αοράτου» (Κολ. α΄15) και 
«χαρακτήρ της υποστάσεως αυτού» (Εβρ. α΄3). Αυτά τα 
κείμενα φαίνονται να αποδεικνύουν ότι ο Θεός είναι μια 
προσωπική ύπαρξη και έχει προσωπικό σχήμα. Αυτό δεν 
εκπλήσσει, αφού ο άνθρωπος δημιουργήθηκε κατά την ει-
κόνα του Θεού. 

Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε «ολίγον τι κατώτερος των 
αγγέλων» (Εβρ. β΄7), μια ένδειξη ότι πρέπει να είναι προικι-
σμένος με διανοητικά και πνευματικά χαρίσματα. Αν και ο 
Αδάμ δεν είχε ακόμη πείρα, οξυδέρκεια και ωριμότητα, ό-
μως είχε πλασθεί «ευθύς» (Εκκλ. ζ΄29), μια αναφορά στην 
ηθική ευθύτητα.7 ΄Οντας κατά την ηθική εικόνα του Θεού, ο 
άνθρωπος ήταν δίκαιος καθώς και άγιος (Εφεσ. δ΄24), και 
αποτελούσε μέρος της δημιουργίας του Θεού εκφρασμένη 
ως «καλά λίαν» (Γέν. α΄31). 

Εφόσον ο άνθρωπος δημιουργήθηκε κατά την ηθική ει-
κόνα του Θεού, του δόθηκε η ευκαιρία να αποδείξει την α-
γάπη και τη νομιμοφροσύνη στο Δημιουργό του. ΄Οπως ο 
Θεός, και αυτός είχε το δικαίωμα της εκλογής - την ελευθε-
ρία να σκεφθεί και να ενεργήσει σύμφωνα με την ηθική επι-
ταγή. Έτσι, ήταν ελεύθερος να αγαπήσει και να υπακούσει, 
ή να αμφιβάλλει και να δείξει ανυπακοή. Ο Θεός διακινδύ-
νευσε την περίπτωση ο άνθρωπος να κάνει λαθεμένη εκλο-
γή, επειδή μόνο με την ελευθερία της εκλογής μπορούσε 
αυτός να αναπτύξει χαρακτήρα που θα αποδείκνυε την αρ-
χή της αγάπης, δηλαδή την ουσία του ίδιου του Θεού 
(Α΄Ιωάν. δ΄8). Ο προορισμός του ήταν να φθάσει στην ύψι-
στη έκφραση της εικόνας του Θεού: να αγαπάει το Θεό με 
όλη την καρδιά του, την ψυχή του και τη διάνοιά του και τον 
πλησίον σαν τον εαυτό του (Ματθ. κβ΄36-40). 
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Δημιουργημένοι για να Σχετιζόμαστε με τους 
΄Αλλους. Ο Θεός είπε: «Δεν είναι καλόν ο άνθρωπος να 
ήναι μόνος» (Γέν. β΄18), και έκανε την Εύα. ΄Οπως τα τρία 
μέλη της Θεότητας είναι ενωμένα με τρυφερή σχέση, έτσι 
και εμείς έχουμε δημιουργηθεί για συντροφικότητα που βρί-
σκεται στη φιλία και στο γάμο (Γέν. β΄18). Στις σχέσεις αυτές 
έχουμε την ευκαιρία να ζήσουμε για τους άλλους. Το να εί-
μαστε γνήσιοι άνθρωποι σημαίνει να προσανατολισθούμε 
προς μια σχέση. Η διαμόρφωση αυτής της όψης της εικό-
νας του Θεού είναι ένα αναπόσπαστο μέρος της αρμονίας 
και της ευημερίας της βασιλείας του Θεού. 

 
Δημιουργημένοι για να Είμαστε Διαχειριστές του Πε-

ριβάλλοντος. Ο Θεός είπε: «Ας κάμωμεν άνθρωπον 
κατ’εικόνα ημών, καθ’ομοίωσιν ημών, και ας εξουσιάζη επί 
των ιχθύων της θαλάσσης, και επί των πετεινών του ουρα-
νού, και επί των κτηνών, και επί πάσης της γης, και επί πα-
ντός ερπετού έρποντος επί της γης.» (Γέν. α΄26). Εδώ ο 
Θεός αναφέρει τη θεία εικόνα του ανθρώπου και την κυρι-
αρχία του επάνω στην κατώτερη μορφή της φύσης. Ο άν-
θρωπος τοποθετήθηκε ως αντιπρόσωπος του Θεού επάνω 
στα κατώτερα πλάσματα. Το ζωικό βασίλειο δεν μπορεί να 
καταλάβει την κυριαρχία του Θεού, αλλά πολλά ζώα είναι 
ικανά να αγαπήσουν και να υπηρετήσουν τον άνθρωπο. 

Ο Δαβίδ αναφερόμενος στην κυριαρχία του ανθρώπου 
δηλώνει: «Κατέστησας αυτόν κύριον επί τα έργα των χειρών 
σου, πάντα υπέταξας υποκάτω των ποδών αυτού» (Ψαλμ. 
η΄6-8). Η υψηλή θέση του ανθρώπου ήταν ενδεικτική της 
δόξας και της τιμής με τις οποίες ο Θεός τον είχε στεφανώ-
σει (Ψαλμ. η΄5). Ήταν ευθύνη του να  κυβερνάει με προσή-
νεια τον κόσμο, φανταζόμενος ή σκεπτόμενος την ευεργετι-
κή κυριαρχία του Θεού στο σύμπαν. Έτσι λοιπόν δεν είμα-
στε θύματα περιστάσεων, όπου μας επιβάλλονται οι δυνά-
μεις του περιβάλλοντος. Μάλλον ο Θεός μάς ανέθεσε να 
συμβάλλουμε θετικά διαμορφώνοντας το περιβάλλον, χρη-
σιμοποιώντας κάθε κατάσταση στην οποία είμαστε τοποθε-
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τημένοι σαν ευκαιρία για να εκπληρώσουμε το θέλημα του 
Θεού. 

Αυτή η αντίληψη προμηθεύει το κλειδί βελτίωσης των 
ανθρώπινων σχέσεων σε έναν κόσμο άφθονο σε ρήγματα. 
Έχει επίσης την απάντηση για την εγωιστική κατανάλωση 
των φυσικών πόρων της γης και την απερίσκεπτη μόλυνση 
της ατμόσφαιρας και των υδάτων που οδηγεί σε μια συνε-
χόμενη ελάττωση ποιότητας της ζωής. Η υιοθέτηση της βι-
βλικής άποψης για τη φύση του ανθρώπου εξασφαλίζει τη 
μόνη βεβαιότητα για ένα μέλλον με ευημερία. 

 
Δημιουργημένοι για να Μιμηθούμε το Θεό. Σαν αν-

θρώπινες υπάρξεις, πρέπει να ενεργούμε όπως ο Θεός, 
επειδή είμαστε δημιουργημένοι όπως ο Θεός. Αν και έχου-
με ανθρώπινη φύση και όχι θεία, πρέπει να αντανακλούμε 
τον Ποιητή μας μέσα στην κυριαρχία μας με κάθε δυνατό 
τρόπο. Η τέταρτη εντολή μάς καλεί στην υποχρέωση αυτή: 
πρέπει να ακολουθήσουμε το παράδειγμα του Ποιητή μας 
εργαζόμενοι τις έξι πρώτες ημέρες της εβδομάδας και ανα-
παυόμενοι την έβδομη ημέρα. (Έξ. κ΄8-11). 

 
Δημιουργημένοι με υπό ΄Ορους Αθανασία. Κατά τη 

Δημιουργία, δόθηκε στους προπάτορές μας η αθανασία, και 
η οποία θα έμενε στην κατοχή τους με τον όρο της υπα-
κοής. Έχοντας πρόσβαση στο δένδρο της ζωής, ήταν προ-
ορισμένοι να ζουν για πάντα. Ο μόνος τρόπος με τον οποίο 
μπορούσε να κινδυνεύσει γι’αυτούς η κατάσταση της αθα-
νασίας, ήταν η παράβαση της εντολής που απαγόρευε να 
φάνε από το δένδρο της γνώσης του καλού και του κακού. 
Η παρακοή θα τους οδηγούσε στο θάνατο. (Γεν. β΄17, 
γ΄22). 

 
Η Πτώση 

Αν και δημιουργήθηκαν τέλειοι και κατά την εικόνα του 
Θεού, και τοποθετήθηκαν σε ένα τέλειο περιβάλλον, ο Αδάμ 
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και η Εύα έγιναν παραβάτες. Ποια ριζική - και τρομερή - με-
ταμόρφωση επήλθε; 

 
Η Προέλευση της Αμαρτίας. Αν ο Θεός δημιούργησε 

έναν τέλειο κόσμο, πώς μπορούσε να αναπτυχθεί η αμαρ-
τία; 

1. Ο Θεός και η προέλευση της αμαρτίας. Ο Θεός ο 
Δημιουργός είναι επίσης ο γενεσιουργός της αμαρτίας; Η 
Γραφή δείχνει ότι ο Θεός από τη φύση Του είναι άγιος (Ησ. 
ς΄3), και δεν υπάρχει σε Αυτόν αδικία. «Τα έργα αυτού είναι 
τέλεια, διότι πάσαι αι οδοί αυτού είναι κρίσις. Θεός πιστός, 
και δεν υπάρχει αδικία εν αυτώ. Δίκαιος και ευθύς είναι αυ-
τός.» (Δευτ. λβ΄4). Η Γραφή δηλώνει: «Μη γένοιτο να υπάρ-
χη εις τον Θεόν αδικία και εις τον Παντοδύναμον ανομία.» 
(Ιώβ λδ΄10). «Ο Θεός είναι απείραστος κακών, και αυτός 
ουδένα πειράζει.» (Ιακ. α΄13). Μισεί την αμαρτία (Ψαλμ. ε΄4, 
ια΄5). Η αρχική Δημιουργία του Θεού ήταν «καλή λίαν» (Γέν. 
α΄31). ΄Οχι μόνο δεν είναι αίτιος της αμαρτίας, αλλά είναι 
«αίτιος σωτηρίας αιωνίου εις πάντας τους υπακούοντας εις 
αυτόν.» (Εβρ. ε΄9). 

2. Ο αίτιος της αμαρτίας. Ο Θεός μπορούσε να είχε 
προνοήσει για την αμαρτία δημιουργώντας ένα σύμπαν με 
ρομπότ που θα έκαναν όσα είχαν προγραμματισθεί σε αυτά 
να κάνουν. Αλλά η αγάπη του Θεού απαιτούσε να δημιουρ-
γήσει υπάρξεις που θα ανταποκρίνονταν ελεύθερα στην 
αγάπη Του, και μια τέτοια ανταπόκριση επιτυγχάνεται μόνο 
από υπάρξεις που έχουν τη δύναμη της εκλογής. 

Παρέχοντας στη δημιουργία Του αυτό το είδος της ελευ-
θερίας, αυτό σήμαινε ότι θα υπήρχε περίπτωση κάποια από 
τα δημιουργήματα του Θεού να απομακρυνθούν από Αυ-
τόν. Δυστυχώς, ο Εωσφόρος, μια υψηλά ιστάμενη ύπαρξη 
στον αγγελικό κόσμο, περηφανεύθηκε. (Ιεζ. κη΄17, Α΄Τιμ. 
γ΄6). Ανικανοποίητος από τη θέση του στην κυβέρνηση του 
Θεού (Ιούδα 6), άρχισε να εποφθαλμιά την ίδια τη θέση του 
Θεού. (Ησ. ιδ΄12-14). Σε μια προσπάθεια να αναλάβει τον 
έλεγχο του σύμπαντος, αυτός ο έκπτωτος άγγελος σκόρπι-
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σε σπόρους δυσαρέσκειας μεταξύ των αγγέλων γύρω του, 
και κέρδισε την υποταγή πολλών. Η ουράνια αυτή διαμάχη 
έλαβε τέλος όταν ο Εωσφόρος, γνωστός τώρα ως Σατανάς, 
ο αντίπαλος, και οι άγγελοί του εκδιώχθηκαν από τον ουρα-
νό. (Αποκ. ιβ΄4,7-9, δείτε επίσης το κεφάλαιο 8). 

3. Η προέλευση της αμαρτίας στην ανθρώπινη φυλή. 
Απτόητος για την εκδίωξή του από τον ουρανό, ο Σατανάς 
αποφάσισε να παρασύρει και άλλους να ενωθούν στην ε-
πανάστασή του κατά της κυβέρνησης του Θεού. Η προσοχή 
του ελκύσθηκε από τη νεοδημιουργημένη ανθρώπινη φυλή. 
Πώς μπορούσε να οδηγήσει τον Αδάμ και την Εύα στην 
επανάσταση; Αυτοί ζούσαν σε έναν τέλειο κόσμο, με όλα τα 
αναγκαία που τους προμήθευσε ο Δημιουργός τους. Πώς 
μπορούσαν ποτέ να μείνουν ανικανοποίητοι και να δείξουν 
δυσπιστία σε Αυτόν που ήταν η πηγή της ευτυχίας τους; Η 
εξιστόρηση της πρώτης αμαρτίας δίνει την απάντηση. 

Στην επίθεσή του προς τις πρώτες ανθρώπινες υπάρ-
ξεις, ο Σατανάς αποφάσισε να τους πιάσει στον ύπνο. Πλη-
σιάζοντας την Εύα όταν ήταν κοντά στο δένδρο της γνώσης 
του καλού και του κακού, ο Σατανάς - μεταμφιεσμένος σε 
φίδι -της ρώτησε για την απαγόρευση του Θεού να φάει 
από το καρπό του δένδρου. ΄Οταν η Εύα βεβαίωσε ότι ο 
Θεός είχε πει πως θα πέθαιναν αν έτρωγαν από τον καρπό, 
ο Σατανάς αμφισβήτησε τη θεία απαγόρευση λέγοντας: 
«Βεβαίως δεν θέλετε αποθάνει.» Ξεσήκωσε την περιέργειά 
της υποβάλλοντας την ιδέα ότι ο Θεός προσπαθούσε να 
την εμποδίσει από τη θαυμάσια νέα εμπειρία  να είναι όπως 
ο Θεός. (Γέν. γ΄4,5). Αμέσως ρίζωσε η αμφιβολία για το λό-
γο του Θεού. Η Εύα ξεμυαλίσθηκε με τις μεγάλες δυνατότη-
τες που λέχθηκε ότι ο καρπός μπορεί να δώσει. Ο πειρα-
σμός άρχισε να κάνει θραύση στην καθαγιασμένη διάνοιά 
της. Η πίστη στο λόγο του Θεού τώρα άλλαξε σε πίστη στο 
λόγο του Σατανά. Ξαφνικά φαντάσθηκε «ότι το δένδρον ήτο 
καλόν εις βρώσιν, και ότι ήτο αρεστόν εις τους οφθαλμούς, 
και επιθυμητόν το δένδρον ως δίδον γνώσιν». Ανικανοποίη-
τη για τη θέση της, η Εύα υπέκυψε στον πειρασμό να γίνει 
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όμοια με το Θεό. «Λαβούσα εκ του καρπού αυτού, έφαγε, 
και έδωκε και εις τον άνδρα αυτής μεθ’εαυτής, και αυτός 
έφαγε.» (Γέν. γ΄6). 

Εμπιστευόμενη στις αισθήσεις της παρά στο λόγο του 
Θεού, η Εύα απέκοψε την εξάρτησή της από το Θεό, έπεσε 
από την υψηλή θέση της, και βυθίσθηκε στην αμαρτία. Ε-
πομένως, η πτώση της ανθρώπινης φυλής κατά πρώτον 
χαρακτηρίσθηκε από τη διακοπή της πίστης στο Θεό και 
στο λόγο Του. Η απιστία οδήγησε στην ανυπακοή, ή οποία, 
με τη σειρά της, είχε σαν αποτέλεσμα τη διακοπή της σχέ-
σης, και τελικά το χωρισμό του ανθρώπου από το Θεό. 

 
Η Επίπτωση της Αμαρτίας. Ποιες ήταν οι άμεσες και 

μακρόχρονες συνέπειες της αμαρτίας; Πώς επηρέασε την 
ανθρώπινη φύση; Και ποια προοπτική υπάρχει για να εξα-
λειφθεί η αμαρτία και να βελτιωθεί η ανθρώπινη φύση; 

1. ΟΙ άμεσες συνέπειες. Η πρώτη συνέπεια της αμαρτί-
ας είναι η αλλαγή στην ανθρώπινη φύση που επηρέασε τις 
διαπροσωπικές σχέσεις, καθώς και τις σχέσεις με το Θεό. 
Το χαροποιό νέο, η εμπειρία να ανοιχθούν τα μάτια τους 
έφερε στον Αδάμ και στην Εύα μόνο αισθήματα ντροπής 
(Γεν. γ΄7). Αντί να γίνουν όμοιοι του Θεού, όπως τους υπο-
σχέθηκε ο Σατανάς, φοβήθηκαν και προσπάθησαν να 
κρυφθούν. (Γέν. γ΄8-10). 

΄Οταν ο Θεός ρώτησε στον Αδάμ και στην Εύα για την 
αμαρτία τους, αντί να παραδεχθούν το λάθος τους, προ-
σπάθησαν να επιρρίψουν την ευθύνη ο ένας στον άλλον. Ο 
Αδάμ είπε: «Η γυνή την οποίαν έδωκας να ήναι μετ’εμού, 
αυτή μοι έδωκεν από του δένδρου και έφαγον.» (Γέν. γ΄12). 
Τα λόγια του υπονοούσαν ότι οι δύο η Εύα και, έμμεσα, ο 
Θεός ήταν υπεύθυνοι για την αμαρτία του, σαφώς δείχνο-
ντας πώς η αμαρτία του διέκοψε τη σχέση του με τη γυναί-
κα του και το Δημιουργό του. Η Εύα, με τη σειρά της, κατη-
γόρησε το φίδι. (Γέν. γ΄13). 

Οι τρομερές συνέπειες που επήλθαν, αποκαλύπτουν τη 
σοβαρότητα της παράβασής τους. Ο Θεός καταράσθηκε το 
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διάμεσο του Σατανά - το φίδι - καταδικασμένο στο εξής να 
σέρνεται στην κοιλιά του σαν μια συνεχή υπενθύμιση της 
πτώσης (Γέν. γ΄14). Στη γυναίκα ο Θεός είπε: «Θέλω υ-
περπληθύνει τας λύπας σου και τους πόνους της κυοφορί-
ας σου. Με λύπας θέλεις γεννά τέκνα, και προς τον άνδρα 
σου θέλει είσθαι η επιθυμία σου, και αυτός θέλει σε εξου-
σιάζει.» (Γέν. γ΄16). Και επειδή ο Αδάμ άκουσε τη γυναίκα 
του αντί να ακούσει το Θεό, η γη δέχθηκε την κατάρα για να 
αυξήσει την αγωνία και το μόχθο της εργασίας του. «Κατη-
ραμένη να ήναι η γη εξ αιτίας σου. Με λύπας θέλεις τρώγει 
τους καρπούς αυτής πάσας τας ημέρας της ζωής σου, και 
ακάνθας και τριβόλους θέλει βλαστάνει εις σε και θέλεις 
τρώγει τον χόρτον του αγρού. Εν τω ίδρωτι του προσώπου 
σου θέλεις τρώγει τον άρτον σου, εωσού επιστρέψης εις την 
γην εκ της οποίας ελήφθης.» (Γέν γ΄17-19). 

Προς επαναβεβαίωση του αναλλοίωτου του νόμου Του, 
και ότι κάθε παράβαση οδηγεί στο βέβαιο θάνατο, ο Θεός 
είπε, «γη είσαι και εις την γην θέλεις επιστρέψει». (Γέν. 
γ΄19). Εκτέλεσε την ετυμηγορία Του εκδιώκοντας τους πα-
ραβάτες από την εδεμική κατοικία τους, αποκόπτοντας την 
άμεση επικοινωνία με Αυτόν (Γέν. γ΄8), εμποδίζοντάς τους 
να έχουν πρόσβαση στο δένδρο της ζωής, την πηγή της 
αιώνιας ζωής. Έτσι, ο Αδάμ και η Εύα έγιναν θνητοί. (Γέν. 
γ΄22). 

2. Ο χαρακτήρας της αμαρτίας. Πολλά βιβλικά κείμενα, 
συμπεριλαμβανομένης ιδιαίτερα της αφήγησης για την 
πτώση, κάνουν σαφές ότι η αμαρτία είναι ηθικό κακό - το 
αποτέλεσμα μιας ελεύθερης ηθικής επιλογής της παράβα-
σης του γνωστοποιημένου θελήματος του Θεού. (Γέν. γ΄1-6, 
Ρωμ. α΄18-22). 

α. Ο ορισμός της αμαρτίας. Ο βιβλικός ορισμός της 
αμαρτίας βρίσκεται στα ακόλουθα εδάφια: «η αμαρτία είναι 
ανομία» (Α΄Ιωάν. γ΄4), «εις τον όστις λοιπόν εξεύρει να κά-
μνη το καλόν και δεν κάμνει, εις αυτόν είναι αμαρτία» (Ιακ. 
δ΄17), «παν ό,τι δεν γίνεται εκ πίστεως, είναι αμαρτία» 
(Ρωμ. ιδ΄23). Ένας πλήρης και περιεκτικός ορισμός της α-
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μαρτίας είναι «κάθε παρέκκλιση από το γνωστό θέλημα του 
Θεού, είτε η παράληψη να κάνουμε ό,τι ο Θεός κατηγορη-
ματικά παρήγγειλε ή να κάνουμε ό,τι κατηγορηματικά απα-
γόρευσε».8 

Η αμαρτία δε γνωρίζει ουδετερότητα. Ο Χριστός δηλώνει: 
«΄Οστις δεν είναι μετ’εμού, είναι κατ’εμού.» (Ματθ. ιβ΄30). Η 
έλλειψη πίστης προς Αυτόν είναι αμαρτία. (Ιωάν. ις΄9).Η 
αμαρτία είναι απόλυτη στο χαρακτήρα της επειδή είναι επα-
νάσταση κατά του Θεού και του θελήματός Του. Κάθε α-
μαρτία, μικρή ή μεγάλη, επιφέρει την ετυμηγορία ‘’ενοχή’’. 
«Διότι όστις φυλάξη όλον τον νόμον και πταίση εις έν, έγει-
νεν ένοχος πάντων.» (Ιακ. β΄10). 

β. Η αμαρτία περιλαμβάνει τόσο τις σκέψεις όσο και 
τις πράξεις. Συχνά η αμαρτία αναφέρεται μόνο σε συγκε-
κριμένες και ορατές πράξεις της παραβίασης του νόμου. 
Αλλά ο Χριστός είπε ότι η οργή εναντίον κάποιου είναι πα-
ράβαση της έκτης εντολής του Δεκαλόγου «μη φονεύσης» 
(΄Εξ. κ΄13), και ότι οι λάγνες επιθυμίες παραβιάζουν την ε-
ντολή «μη μοιχεύσης» (Έξ. κδ΄14). Γι’αυτό η αμαρτία περι-
λαμβάνει όχι μόνο τη φανερή ανυπακοή σε πράξεις, αλλά 
και τις σκέψεις και τις επιθυμίες. 

γ. Αμαρτία και ενοχή. Η αμαρτία δημιουργεί την ενοχή. 
Από τη βιβλική άποψη, η ενοχή υποδηλώνει ότι εκείνος που 
εκτελεί την αμαρτία, υπόκειται στην τιμωρία. Και επειδή όλοι 
είναι αμαρτωλοί, όλος ο κόσμος είναι «υπόδικος εις τον 
Θεόν». (Ρωμ. γ΄19). 

Εάν δε ληφθούν μέτρα όπως πρέπει, η ενοχή καταστρέ-
φει τις φυσικές, διανοητικές και πνευματικές ικανότητες. Και 
στο τέλος, εάν δεν επιλυθεί, προκαλεί το θάνατο, «διότι ο 
μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος». (Ρωμ. ς΄23). 

Το αντίδοτο για την ενοχή είναι η συγχώρηση (Ματθ. 
ς΄12), η οποία επιφέρει καθαρή συνείδηση και ειρήνη πνεύ-
ματος. Αυτή τη συγχώρηση ο Θεός λαχταρά να επιδαψι-
λεύσει στους μετανοούντες αμαρτωλούς. Ο Χριστός με ευ-
μένεια καλεί τη φυλή με το βάρος της αμαρτίας και της ενο-
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χής: «Έλθετε προς με πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισμέ-
νοι, και εγώ θέλω σας αναπαύσει.» (Ματθ. ια΄28). 

δ. Το κέντρο ελέγχου της αμαρτίας. Η έδρα της αμαρ-
τίας είναι αυτό που η Γραφή ονομάζει καρδιά - που γνωρί-
ζουμε ως διάνοια. Από την καρδιά «προέρχονται αι εκβά-
σεις της ζωής». (Παρ. δ΄23). Ο Χριστός αποκαλύπτει ότι οι 
σκέψεις του ανθρώπου είναι που μολύνουν, «διότι εκ της 
καρδίας εξέρχονται διαλογισμοί πονηροί, φόνοι, μοιχείαι, 
πορνείαι, κλοπαί, ψευδομαρτυρίαι, βλασφημίαι». (Ματθ. 
ιε΄19). Η καρδιά είναι που επηρεάζει ολόκληρη την προσω-
πικότητα - τη διάνοια, τη θέληση, την αγάπη, τα αισθήματα 
και το σώμα. Επειδή «η καρδία είναι απατηλή υπέρ πάντα 
και σφόδρα διεφθαρμένη» (Ιερ. ιζ΄9), η ανθρώπινη φύση 
μπορεί να περιγραφεί ως διεφθαρμένη, αχρεία και ολοκλη-
ρωτικά αμαρτωλή. 

3. Το αποτέλεσμα της αμαρτίας στην ανθρωπότητα. 
Μερικοί μπορούν να αισθάνονται ότι η απόφαση του θανά-
του ήταν πολύ αυστηρή ως ποινή επειδή έφαγαν από τον 
απαγορευμένο καρπό. Αλλά μπορούμε μόνο να μετρήσου-
με με ακρίβεια τη σοβαρότητα της παράβασης κάτω από το 
φως των αποτελεσμάτων της αμαρτίας του Αδάμ επάνω 
στην ανθρώπινη φυλή. 

Ο πρώτος γιος του Αδάμ και της Εύας έκανε φόνο. Οι 
απόγονοί τους γρήγορα παραβίασαν την ιερή ένωση του 
γάμου προχωρώντας στην πολυγαμία, και δεν άργησε πο-
λύ η ασέβεια και η βιαιότητα να κατακλύσουν τη γη. (Γέν. 
δ΄8,23, ς΄1-5,11-13). Οι κλήσεις του Θεού για μετάνοια και 
μεταρρύθμιση δεν εισακούσθηκαν, και μόνο οκτώ πρόσω-
πα σώθηκαν από τα νερά του κατακλυσμού που κατάστρε-
ψε τους αμετανοήτους. Η ιστορία της φυλής μετά τον κατα-
κλυσμό είναι, εκτός ελάχιστων εξαιρέσεων, μια θλιβερή ι-
στόρηση αμαρτωλών έργων της ανθρώπινης φύσης. 

α. Η παγκόσμια αμαρτωλότητα της ανθρωπότητας. Η 
ιστορία αποκαλύπτει ότι οι απόγονοι του Αδάμ συμμετείχαν 
στην αμαρτωλότητα της φύσης του. Σε προσευχή ο Δαβίδ 
λέει: «Δεν θέλει δικαιωθή ενώπιόν σου ουδείς άνθρωπος 
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ζων.» (Ψαλμ. ρμγ΄2, ιδ΄3). «Ουδείς άνθρωπος είναι ανα-
μάρτητος.» (Α΄Βασ. η΄46). Και ο Σολομών είπε: «Τίς δύνα-
ται να είπη, Εκαθάρισα την καρδίαν μου, είμαι καθαρός από 
των αμαρτιών μου;» (Παρ. κ΄9). «Δεν υπάρχει άνθρωπος 
επί της γης, όστις να πράττη το καλόν και να μη αμαρτάνη.» 
(Εκκλ. ζ΄20). Και η Καινή Διαθήκη είναι εξίσου σαφής δηλώ-
νοντας ότι «πάντες ήμαρτον και υστερούνται της δόξης του 
Θεού» (Ρωμ. γ΄23), και ότι «εάν είπωμεν ότι αμαρτίαν δεν 
έχομεν, εαυτούς πλανώμεν και η αλήθεια δεν είναι εν ημίν.» 
(Α΄Ιωάν. α΄8). 

β. Η αμαρτία είναι έμφυτη ή επίκτητη; Ο Παύλος είπε: 
«Πάντες αποθνήσκομεν εν τω Αδάμ.» (Α΄Κορ, ιε΄22). Και 
αλλού σημείωσε: «Δι’ενός ανθρώπου η αμαρτία εισήλθεν 
εις τον κόσμον, και διά της αμαρτίας ο θάνατος, και ούτω 
διήλθεν ο θάνατος εις πάντας ανθρώπους, επειδή πάντες 
ήμαρτον.» (Ρωμ. ε΄12). 

Η διαφθορά της ανθρώπινης καρδιάς επηρεάζει ολόκλη-
ρο το πρόσωπο. Κάτω από αυτό το φως ο Ιώβ αναφώνησε: 
«Τίς δύναται να εξάξη καθαρόν από ακαθάρτου; ουδείς.» 
(Ιώβ ιδ΄4). Ο Δαβίδ είπε: «Ιδού, συνελήφθην εν ανομία, και 
εν αμαρτία με εγέννησεν η μήτηρ μου.» (Ψαλμ. να΄5). Και ο 
Παύλος δήλωσε: «Το φρόνημα της σαρκός είναι έχθρα εις 
τον Θεόν, επειδή εις τον νόμον του Θεού δεν υποτάσσεται, 
αλλ’ουδέ δύναται. ΄Οσοι δε είναι της σαρκός, δεν δύνανται 
να αρέσωσιν εις τον Θεόν.» (Ρωμ. η΄7,8). Ακόμη πρόσθεσε 
ότι οι πιστοί, πριν από την επιστροφή τους, ήταν «τέκνα ορ-
γής, ως και οι λοιποί.» (Εφεσ. β΄3). 

Αν και σαν παιδιά αποκτούμε αμαρτωλή διαγωγή από τη 
μίμηση, τα παραπάνω εδάφια βεβαιώνουν ότι κληρονομού-
με τη βασική αμαρτωλότητά μας. Η παγκόσμια αμαρτωλό-
τητα της ανθρωπότητας αποτελεί απόδειξη ότι από τη φύση 
μας τείνουμε προς το κακό και όχι προς το καλό. 

γ. Το ξερίζωμα της αμαρτωλής διαγωγής. Πώς μπο-
ρούν οι άνθρωποι με επιτυχία να απομακρύνουν την αμαρ-
τία από τη ζωή τους και από την κοινωνία; 
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Κάθε προσπάθεια να επιτύχει κανείς μια δίκαιη ζωή με 
τη δική του δύναμη, είναι καταδικασμένη. Ο Χριστός είπε ότι 
ο καθένας που αμαρτάνει, είναι «δούλος της αμαρτίας». 
Μόνο η θεία δύναμη μπορεί να μας απελευθερώσει από τη 
σκλαβιά. Αλλά ο Χριστός μας βεβαίωσε: «Εάν λοιπόν ο 
Υιός σας ελευθερώση, όντως ελεύθεροι θέλετε είσθαι.» (Ι-
ωάν. η΄36). Και ακόμη είπε ότι μπορείτε να παράγετε καρ-
πούς δικαιοσύνης «εάν μείνετε εν εμοί», «διότι χωρίς εμού 
δεν δύνασθε να κάμητε ουδέν». (Ιωάν. ιε΄4,5). 

Ακόμη και ο Παύλος απέτυχε να διάγει μια ζωή δικαιο-
σύνης μόνος του. Γνώριζε το τέλειο μέτρο του νόμου του 
Θεού, αλλά δεν ήταν ικανός να το επιτελέσει. Αναφερόμε-
νος στις προσπάθειές του είπε: «Εκείνο το οποίον πράττω, 
δεν γνωρίζω, επειδή εκείνο το οποίον θέλω, τούτο δεν 
πράττω, αλλά εκείνο το οποίον μισώ, τούτο πράττω.» «Δεν 
πράττω το αγαθόν το οποίον θέλω, αλλά το κακόν το ο-
ποίον δεν θέλω, τούτο πράττω.» Έπειτα τόνισε τη σύ-
γκρουση της αμαρτίας στη ζωή του. «Εάν δε εγώ πράττω 
εκείνο το οποίον δεν θέλω, δεν εργάζομαι αυτό πλέον εγώ, 
αλλ’η αμαρτία η κατοικούσα εν εμοί.» Παρά τις πτώσεις του, 
θαύμαζε το θείο κανόνα λέγοντας: «Ηδύνομαι μεν εις τον 
νόμον του Θεού κατά τον εσωτερικόν άνθρωπον. Βλέπω 
όμως εν τοις μελεσί μου άλλον νόμον  αντιμαχόμενον εις 
τον νόμον του νοός μου και αιχμαλωτίζοντά με εις τον νό-
μον της αμαρτίας τον όντα εν τοις μέλεσί μου. Ταλαίπωρος 
άνθρωπος εγώ, τίς θέλει με ελευθερώσει από του σώματος 
του θανάτου τούτου;» (Ρωμ. ζ΄15,19,20,22-24). 

Ο Παύλος τελικά αναγνώρισε ότι χρειαζόταν θεία δύναμη 
για να είναι νικητής. Με τη βοήθεια του Χριστού παραμέρισε 
την κατά σάρκα ζωή και άρχισε μια νέα ζωή κατά το Πνεύ-
μα. (Ρωμ. ζ΄25, η΄1). 

Αυτή η νέα ζωή κατά το Πνεύμα είναι η μεταμορφώνου-
σα δωρεά του Θεού. Με τη θεία χάρη, εμείς που ήμασταν 
«νεκροί κατά τας αμαρτίας», γίναμε νικητές. (Εφεσ. β΄1,3,8-
10). Η πνευματική αναγέννηση μεταμορφώνει έτσι τη ζωή 
(Ιωάν. α΄13, γ΄5), ώστε να μπορούμε να μιλήσουμε για μια 
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νέα δημιουργία - «τα αρχαία παρήλθον, ιδού τα πάντα έγει-
ναν νέα.» (Β΄Κορ. ε΄17). Η νέα ζωή οπωσδήποτε δεν εξαι-
ρεί τη δυνατότητα να αμαρτήσει κανείς (Α΄Ιωάν. β΄1). 

4. Εξέλιξη και η πτώση του ανθρώπου. Από τη Δημι-
ουργία και εδώ ο Σατανάς έφερε σύγχυση σε πολλούς  ε-
λαττώνοντας την εμπιστοσύνη στη βιβλική αφήγηση της 
προέλευσης της ανθρώπινης φυλής και της πτώσης της. 
Κάποιος μπορούσε να ονομάσει εξέλιξη τη ‘’φυσική’’ αντί-
ληψη της ανθρωπότητας, μια αντίληψη που βασίζεται στην 
υπόθεση ότι η ζωή άρχισε κατά τύχη και ότι οι άνθρωποι, 
μέσα από μακροχρόνιες διαδικασίες εξέλιξης, αναδύθηκαν 
από κατώτερες μορφές ζωής. Με μια διαδικασία επιβίωσης 
των ικανοτέρων, εξελίχθηκαν στη σημερινή κατάσταση. Μη 
έχοντας φθάσει στο ανώτατο σημείο, ακόμη εξελίσσονται. 

Ένας αυξανόμενος αριθμός των Χριστιανών έχει υιοθε-
τήσει τη θεϊστική εξέλιξη, η οποία διακηρύττει ότι ο Θεός 
χρησιμοποίησε την εξέλιξη καταλήγοντας στη Δημιουργία 
της Γενεσης. Οι δεχόμενοι τη θεϊστική εξέλιξη, δε βλέπουν 
τα πρώτα κεφάλαια της Γένεσης ως κυριολεκτικά, αλλά ως 
αλληγορικά ή ως μύθο. 

α. Η βιβλική άποψη για τον άνθρωπο και την εξέλιξη, 
Οι Χριστιανοί, οι παραδεχόμενοι τη Δημιουργία, ανησυχούν 
για την επιρροή της θεωρίας της εξέλιξης στη χριστιανική 
πίστη. Ο James Orr έγραψε: «Ο Χριστιανισμός αντιμετωπί-
ζεται σήμερα όχι με αποσπασματικές επιθέσεις επάνω στις 
διδασκαλίες του . . . . αλλά με μια θετικά εξηγημένη ανα-
θεώρηση του κόσμου δηλώνοντας ότι αυτή έχει επιστημονι-
κές βάσεις, τις οποίες επιδέξια κατασκευάζουν και υπερα-
σπίζονται. Ως τόσο όμως με τις βασικές ιδέες της χτυπάει 
τις ρίζες του χριστιανικού συστήματος.»9 

Η Γραφή απορρίπτει την αλληγορική ή μυθική ερμηνεία 
της Γένεσης. Οι βιβλικοί συγγραφείς οι ίδιοι ερμηνεύουν τη 
Γένεση α΄-ια΄ ως κυριολεκτική ιστορία. Ο Αδάμ, η Εύα, το 
φίδι και ο Σατανάς είναι ιστορικοί χαρακτήρες στο δράμα 
της μεγάλης διαμάχης. (Ιώβ λα΄33, Εκκλ. ζ΄29, Ματθ. ιθ΄4,5, 
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Ιωάν. η΄44, Ρωμ. ε΄12,18,19, Β΄Κορ. ια΄3, Α΄Τιμ. β΄14, Α-
ποκ. ιβ’9). 

β. Ο Γολγοθάς και η εξέλιξη. Η εξέλιξη σε οποιαδήποτε 
μορφή ή σε σχήμα αντιτίθεται στα βασικά θεμέλια του Χρι-
στιανισμού. ΄Οπως βεβαιώνει ο Leonard Verduin, «στη θέ-
ση της ιστορίας μιας πτώσης ήρθε η ιστορία μιας ύψω-
σης.»10  Ο Χριστιανισμός και η εξέλιξη είναι εκ διαμέτρου 
αντίθετα. Είτε οι προπάτορές μας δημιουργήθηκαν κατά την 
εικόνα του Θεού και γνώρισαν την πτώση στην αμαρτία, είτε 
όχι. Εάν όχι, γιατί τότε να είναι κανείς Χριστιανός; 

Ο Γολγοθάς κάνει τις πιο ριζοσπαστικές ερωτήσεις για 
την εξέλιξη. Εάν δεν υπήρχε πτώση γιατί ο Χριστός έπρεπε 
να πεθάνει για μας; ΄Οχι απλώς ο θάνατος γενικά, αλλά ο 
θάνατος του Χριστού για μας δηλώνει ότι η ανθρωπότητα 
δεν ήταν εντάξει. Εγκαταλειμμένοι στον εαυτό μας, θα συ-
νεχίζαμε την επιδείνωση μέχρι που η ανθρώπινη φυλή θα 
εξαφανιζόταν. 

Η ελπίδα μας στηρίζεται στον ΄Ανθρωπο ο οποίος κρε-
μάσθηκε στο σταυρό. Ο θάνατός Του μόνο δίνει τη δυνατό-
τητα μιας καλύτερης, πληρέστερης ζωής, η οποία ποτέ δε 
θα τελειώσει. Ο Γολγοθάς διακηρύττει ότι χρειαζόμαστε έ-
ναν αντικαταστάτη για να μας ελευθερώσει. 

γ. Η ενσάρκωση και η εξέλιξη. Ίσως η ερώτηση ‘’Δημι-
ουργία κατά της εξέλιξης’’ βρίσκει την καλύτερη απάντησή 
της βλέποντας τη δημιουργία της ανθρωπότητας από την 
προοπτική της ενσάρκωσης. Φέρνοντας το δεύτερο Αδάμ - 
το Χριστό - στη σκηνή της ιστορίας, ο Θεός ήταν σε δημι-
ουργικό έργο. Αν ο Θεός μπορούσε να επιτελέσει αυτό το 
ύψιστο θαύμα, δεν υπάρχει αμφιβολία για την ικανότητά 
Του να διαμορφώσει τον πρώτο Αδάμ. 

δ. Ο άνθρωπος ενηλικιώθηκε; Συχνά οι οπαδοί της ε-
ξέλιξης τόνισαν την αλματώδη επιστημονική πρόοδο των 
τελευταίων αιώνων σαν απόδειξη ότι φαίνεται ο άνθρωπος 
να είναι ο διαιτητής του πεπρωμένου του. Με την επιστήμη 
η οποία καλύπτει τις ανάγκες του και του δίνει αρκετό χρό-
νο, θα λύσει τα προβλήματα του κόσμου. 
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Και όμως, ο μεσσιανικός ρόλος της τεχνολογίας αντιμε-
τωπίζει έναν αυξάνοντα σκεπτικισμό, επειδή η τεχνολογία 
ώθησε τον πλανήτη στο χείλος της καταστροφής. Η αν-
θρωπότητα τελείως απέτυχε να περάσει στον έλεγχό της 
την αμαρτωλή καρδιά. Κατά συνέπεια, όλη η επιστημονική 
πρόοδος κατέστησε τον κόσμο περισσότερο επικίνδυνο.  

΄Ολο και περισσότερο η φιλοσοφία του μηδενισμού και 
της απελπισίας κερδίζει έδαφος. Το απόφθεγμα του πάπα 
Αλεξάνδρου: ‘’η ελπίδα αναδύεται αιώνια από το ανθρώπι-
νο στήθος’’ ηχεί υπόκωφα σήμερα. Ο Ιώβ συλλαμβάνει κα-
λύτερα την πραγματικότητα - οι ημέρες διέρχονται και «χά-
νονται άνευ ελπίδος». (Ιώβ ζ΄6). Ο κόσμος του ανθρώπου 
εξαντλείται. Κάποιος έπρεπε να έρθει πέρα από την αν-
θρώπινη ιστορία, να εισβάλει σε αυτήν και να φέρει μια νέα 
πραγματικότητα. 

 
Ακτίνες Ελπίδας. Σε πιο βαθμό είχε φθάσει η διαφθορά 

της ανθρωπότητας; Στο σταυρό οι άνθρωποι φόνευσαν το 
Δημιουργό τους - στυγεροί πατροκτόνοι! Αλλά ο Θεός δεν 
άφησε το ανθρώπινο γένος χωρίς ελπίδα. 

Ο Δαβίδ ενατένισε τη θέση της ανθρωπότητας στη Δημι-
ουργία. Κατά πρώτον εντυπωσιασμένος από την απερα-
ντοσύνη του σύμπαντος, σκέφθηκε πόσο ασήμαντος είναι ο 
άνθρωπος. Έπειτα άρχισε να συνειδητοποιεί την αληθινή 
θέση της ανθρωπότητας. Μιλώντας για την παρούσα σχέση 
του ανθρώπου με το Θεό, είπε: «Συ δε έκαμες αυτόν ολίγον 
τι κατώτερον των αγγέλων, και με δόξαν και τιμήν εστεφά-
νωσας αυτόν. Κατέστησας αυτόν κύριον επί τα έργα των 
χειρών σου.» (Ψαλμ. η΄5,6,  Εβρ. β΄7). 

Παρά την πτώση, παραμένει μια έννοια της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας. Αν και αμαυρισμένη, η θεία εικόνα δεν εξα-
λείφθηκε τελείως. Παρά την πτώση, τη διαφθορά, την αμαρ-
τωλότητα, ο άνθρωπος παραμένει ακόμη ο αντιπρόσωπος 
του Θεού στη γη. Η φύση του δεν είναι θεία, όμως διατηρεί 
μια αξιοπρεπή θέση ως επιστάτης του Θεού στην επίγεια 
δημιουργία. ΄Οταν ο Δαβίδ το συνειδητοποίησε, ανταποκρί-
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θηκε με δοξολογία και ευχαριστία: «Κύριε ο Κύριος ημών, 
πόσον είναι θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη!» 
(Ψάλμ. η΄9). 

 
Η Διαθήκη της Χάρης 

Με την παράβαση, το πρώτο ζευγάρι έγινε αμαρτωλό. 
Μη μπορώντας πια να αντισταθούν στο Σατανά, θα μπο-
ρούσαν  να είναι ελεύθεροι ή αφέθηκαν στην απώλεια; Υ-
πήρχε κάποια ελπίδα; 

 
Η Διαθήκη που Δόθηκε κατά την Πτώση. Πριν ο Θεός 

εκφέρει την ποινή στο αμαρτωλό ζευγάρι, τους έδωσε ελπί-
δα εισάγοντας τη διαθήκη της χάρης. Είπε: «Έχθραν θέλω 
στήσει αναμέσον σου και της γυναικός, και αναμέσον του 
σπέρματός σου και του σπέρματος αυτής. Αυτό θέλει σου 
συντρίψει την κεφαλήν και συ θέλει κεντήσει την πτέρναν 
αυτού.» (Γέν. γ΄15). 

Το μήνυμα του Θεού έφερε ενθάρρυνση, επειδή ανακοί-
νωσε πως ο Σατανάς τελικά θα νικηθεί, παρά το γεγονός ότι 
οδήγησε την ανθρωπότητα στην απάτη του. Η Διαθήκη έγι-
νε ανάμεσα στο Θεό και στην ανθρωπότητα. Πρώτα ο Θεός 
υποσχέθηκε με τη χάρη Του ένα προπύργιο κατά της αμαρ-
τίας. Θα δημιουργούσε μίσος ανάμεσα στο φίδι και στη γυ-
ναίκα, ανάμεσα στους οπαδούς του Σατανά και στο λαό του 
Θεού. Αυτό θα εξάρθρωνε τη σχέση του ανθρώπου με το 
Σατανά και θα άνοιγε δρόμο για μια ανανεωμένη σχέση με 
το Θεό. 

Στο διάβα των αιώνων ο πόλεμος θα συνέχιζε ανάμεσα 
στην εκκλησία του Θεού και στο Σατανά. Η διαμάχη θα έφ-
θανε στο αποκορύφωμά της με το θάνατο του Ιησού Χρι-
στού, ο οποίος ήταν η προφητική προσωποποίηση του 
Σπέρματος της γυναικός. Στο Γολγοθά ο Σατανάς νικήθηκε. 
Αν και κτυπήθηκε το Σπέρμα της γυναικός, ο δημιουργός 
του κακού νικήθηκε. 

΄Ολοι όσοι δέχονται την προσφορά  της χάρης του Θεού, 
θα γνωρίσουν μια εχθρότητα κατά της αμαρτίας η οποία θα 
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τους καταστήσει νικητές στη μάχη κατά του Σατανά. Διαμέ-
σου της πίστης θα συμμετέχουν στη νίκη του Σωτήρα στο 
Γολγοθά. 

 
Η Διαθήκη Εγκαθιδρύθηκε πριν από τη Δημιουργία. 

Η διαθήκη της χάρης δε διαμορφώθηκε μετά την πτώση. Η 
Γραφή φανερώνει ότι ακόμη πριν από τη Δημιουργία η Θεό-
τητα είχαν συνομολογήσει μεταξύ Τους να σώσουν την αν-
θρώπινη φυλή εάν έπεφτε στην αμαρτία. Ο Παύλος λέει ότι 
ο Θεός «εξέλεξεν ημάς δι’αυτού (του Χριστού) προ καταβο-
λής κόσμου, διά να ήμεθα άγιοι και άμωμοι ενώπιον αυτού 
διά της αγάπης, προορίσας ημάς εις υιοθεσίαν διά Ιησού 
Χριστού εις εαυτόν κατά την ευδοκίαν του θελήματος αυτού, 
εις έπαινον της δόξης της χάριτος αυτού». (Εφεσ. α΄4-6,  
Β΄Τιμ. α΄9). Μιλώντας για την εξιλαστική θυσία του Χριστού, 
ο Πέτρος είπε: «΄Οστις ήτο προωρισμένος προ καταβολής 
κόσμου.» (Α΄Πέτρ. α΄20). 

Η διαθήκη βασίσθηκε σε ένα ακλόνητο θεμέλιο: την υ-
πόσχεση και τον όρκο του Θεού του Ιδίου (Εβρ. ς΄17). Ο 
Ιησούς Χριστός ήταν ο εγγυητής της Διαθήκης (Εβρ. ζ΄22). 
Εγγυητής είναι κάποιος που αναλαμβάνει οποιαδήποτε ο-
φειλή ή υποχρέωση σε περίπτωση αθέτησης του άλλου 
προσώπου. Το ότι ο Χριστός ήταν εγγυητής, σήμαινε πως 
αν η ανθρώπινη φυλή έπεφτε στην αμαρτία, Αυτός θα επι-
φορτιζόταν την ποινή. Θα πλήρωνε την τιμή της απολύ-
τρωσής τους, θα γινόταν ιλασμός για τις αμαρτίες τους, θα 
αντιμετώπιζε τις απαιτήσεις για την παράβαση του νόμου 
του Θεού. Κανένας άνθρωπος ή κανένας άγγελος δεν μπο-
ρούσε να αναλάβει αυτή την ευθύνη. Μόνο ο Χριστός ο Δη-
μιουργός, η αντιπροσωπευτική κεφαλή της φυλής, μπορού-
σε να αναλάβει αυτή την ευθύνη. (Ρωμ. ε΄12-21, Α΄Κορ. ι-
ε΄22). 

Ο Υιός του Θεού δεν ήταν μόνο ο εγγυητής της διαθή-
κης, ήταν επίσης και ο μεσίτης της ή ο εκτελεστής. Η περι-
γραφή της αποστολής Του ως ο ενσαρκωθείς Υιός του αν-
θρώπου αποκαλύπτει αυτή την όψη του ρόλου του. Ο Ίδιος 
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είπε: «Κατέβην εκ του ουρανού, ουχί διά να κάμω το θέλη-
μα το εμόν, αλλά το θέλημα του πέμψαντός με.» (Ιωάν. 
ς΄38,  ε΄30,43). Το θέλημα του Πατέρα Του είναι: «Πας ό-
στις βλέπει τον Υιόν και πιστεύει εις αυτόν, να έχη ζωήν 
αιώνιον.» (Ιωάν. ς΄40). Και σε κάποια άλλη στιγμή είπε: 
«Αύτη δε είναι η αιώνιος ζωή, το να γνωρίζωσι σε τον μόνον 
αληθινόν Θεόν, και τον οποίον απέστειλας Ιησούν Χρι-
στόν.» (Ιωάν. ιζ΄3). Στο τέλος της αποστολής Του βεβαίωσε 
για την εκτέλεση της εντολής του Πατέρα Του λέγοντας: «Ε-
γώ σε εδόξασα επί της γης. Το έργον ετελείωσα το οποίον 
μοι έδωκας διά να κάμω.» (Ιωάν. ιζ΄4). 

Στο σταυρό ο Χριστός εκπλήρωσε την υπόσχεση να είναι 
ο εγγυητής της ανθρωπότητας στη διαθήκη. Η κραυγή Του 
«τετέλεσται» (Ιωάν. ιθ΄30) σημείωσε την ολοκλήρωση της 
αποστολής Του. Με τη ζωή Του πλήρωσε την ποινή την 
απαιτούμενη για την παραβίαση του νόμου του Θεού, εξα-
σφαλίζοντας τη σωτηρία των μετανοούντων αμαρτωλών. 
Εκείνη τη στιγμή το αίμα του Χριστού επικύρωσε τη διαθήκη 
της χάρης. Διαμέσου της πίστης στο εξιλαστικό αίμα, οι με-
τανοούντες αμαρτωλοί θα υιοθετούνται ως γιοι και θυγατέ-
ρες του Θεού, γινόμενοι έτσι κληρονόμοι της αιώνιας ζωής. 

Αυτή η διαθήκη της χάρης αποδεικνύει την άπειρη αγά-
πη του Θεού προς την ανθρωπότητα. Εγκαθιδρυμένη πριν 
από τη Δημιουργία, η διαθήκη αποκαλύφθηκε πριν από την 
πτώση. Εκείνη την εποχή, κατά μια ειδική έννοια, ο Θεός 
και η ανθρωπότητα έγιναν εταίροι. 

 
Η Ανανεωμένη Διαθήκη. Δυστυχώς η ανθρωπότητα 

απέρριψε αυτή τη μεγαλοπρεπή διαθήκη της χάρης και 
πριν από τον κατακλυσμό και μετά από αυτόν. (Γέν. ς΄1-8, 
ια΄1-9). ΄Οταν ο Θεός πρόσφερε τη διαθήκη εκ νέου, το έ-
κανε διαμέσου του Αβραάμ. Και πάλι βεβαίωσε την υπό-
σχεση της λύτρωσης: «Εν τω σπέρματί σου θέλουσιν ευλο-
γηθή πάντα τα έθνη της γης, διότι υπήκουσας εις την φω-
νήν μου.» (Γέν. κβ΄18, ιβ΄3, ιη΄18). 
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Η Γραφή εξαίρει ιδιαίτερα την πιστότητα του Αβραάμ 
στους όρους της διαθήκης. Ο Αβραάμ πίστευσε στο Θεό, 
«και ελογίσθη εις αυτόν εις δικαιοσύνην». (Γέν. ιε΄6). Αυτή η 
συμμετοχή του Αβραάμ στις ευλογίες της διαθήκης, η οποία 
βασιζόταν στη χάρη του Θεού, εξαρτώμενη επίσης από την 
υπακοή του, η οποία αποκαλύπτει ότι η διαθήκη εξυψώνει 
την εξουσία του νόμου του Θεού. (Γέν. ιζ΄1, κς΄5). 

Η πίστη του Αβραάμ είχε τέτοια ποιότητα που του δόθη-
κε ο τίτλος «πατήρ πάντων των πιστευόντων» (Ρωμ. δ΄11). 
Αυτός ήταν το πρότυπο του Θεού για τη δικαιοσύνη μέσα 
από την πίστη η οποία εκδηλώνεται με την υπακοή. (Ρωμ. 
δ΄2,3, Ιακ. β΄23,24). Η διαθήκη της χάρης δεν απένειμε αυ-
τόματα τις ευλογίες της στους φυσικούς απόγονους του Α-
βραάμ, αλλά σε εκείνους που ακολούθησαν το παράδειγμα 
του Αβραάμ στην πίστη. «Οι όντες εκ πίστεως, ούτοι είναι 
υιοί του Αβραάμ.» (Γαλ. γ΄7). Κάθε άτομο στη γη μπορεί να 
έχει την εμπειρία των υποσχέσεων της διαθήκης για σωτη-
ρία, εκπληρώνοντας τον όρο: «Εάν ήσθε του Χριστού, άρα 
είσθε σπέρμα του Αβραάμ, και κατά την επαγγελίαν κληρο-
νόμοι.» (Γαλ. γ΄29). Από μέρους του Θεού η διαθήκη του 
Σινά (η ονομαζόμενη και πρώτη διαθήκη) ήταν η ανανέωση 
της διαθήκης της χάρης προς τον Αβραάμ (Εβρ. θ΄1). Αλλά 
ο Ισραήλ τη διαστρέβλωσε σε μια διαθήκη έργων. (Γαλ. 
δ΄22-31). 

 
Η Νέα Διαθήκη. ΄Αλλα βιβλικά κείμενα ομιλούν για «νέα 

ή ανωτέρα διαθήκη».11 Και αυτό όχι επειδή η αιώνια διαθή-
κη άλλαξε, αλλά επειδή (1)  με την απιστία του Ισραήλ η 
αιώνια διαθήκη του Θεού κατέληξε να είναι ένα σύστημα 
έργων, (2) συνδέθηκε με μια νέα αποκάλυψη της αγάπης 
του Θεού μέσα από την ενσάρκωση, τη ζωή, το θάνατο, την 
ανάσταση και τη μεσιτεία του Χριστού (Εβρ. η΄6-13), και (3) 
επικυρώθηκε μόνο στο σταυρό με το αίμα του Χριστού. 
(Δαν. θ΄27, Λουκά κβ΄20, Ρωμ. ιε΄8, Εβρ. θ΄11-22).12 

Είναι τεράστιο αυτό που προσφέρει η διαθήκη σε εκεί-
νους οι οποίοι τη δέχονται. Με τη χάρη του Θεού αυτή τους 
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προσφέρει συγχώρηση για τις αμαρτίες τους. Προσφέρει το 
έργο του Αγίου Πνεύματος γράφοντας τις Δέκα Εντολές 
στην καρδιά, και αποκαθιστώντας τους μετανοημένους α-
μαρτωλούς στην εικόνα του Ποιητή τους. (Ιερ. λα΄33). Η νέα 
διαθήκη, η αναγέννηση φέρει τη δικαιοσύνη του Χριστού και 
την πείρα της δικαίωσης διαμέσου της πίστης. 

Η ανανέωση της καρδιάς μετασχηματίζει τα άτομα έτσι 
που θα φέρουν τον καρπό του Πνεύματος: «αγάπη, χαρά, 
ειρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, αγαθωσύνη, πίστις, πραό-
της εγκράτεια». (Γαλ. ε΄22,23). Με τη δύναμη της σώζουσας 
χάρης του Χριστού, μπορούν να βαδίσουν όπως ο Χριστός 
βάδισε, κάθε μέρα απολαμβάνοντας τα πράγματα που ευ-
χαριστούν το Θεό. (Ιωάν. η΄29). Η μόνη ελπίδα της αμαρ-
τωλής ανθρωπότητας είναι να δεχθεί την πρόσκληση του 
Θεού να εισέλθει στη διαθήκη της χάρης Του. Με την πίστη 
στον Ιησού Χριστό μπορούμε να έχουμε την εμπειρία αυτής 
της σχέσης που μας εξασφαλίζει την υιοθεσία μας ως παι-
διά του Θεού και συγκληρονόμοι του Χριστού στη βασιλεία 
Του.  
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στο όρος Σινά με την παλαιά διαθήκη. (Γαλ. δ΄24,25). Στο 
Σινά ο Θεός ανανεώνει την αιώνια διαθήκη της χάρης με το 
λαό Του τον οποίο είχε ελευθερώσει. (Α΄Χρον. ις’14-17, 
Ψαλμ. ρε΄8-11, Γαλ. γ΄15-17). Ο Θεός τους υπόσχεται: 
«Τώρα λοιπόν, εάν τωόντι υπακούσητε εις την φωνήνμου 
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και φυλάξητε την  διαθήκην μου, θέλετε είσθαι εις εμέ ο ε-
κλεκτός από πάντων των λαών, διότι ιδική μου είναι πάσα η 
γη. Και σεις θέλετε είσθαι εις εμέ βασίλειον, ιεράτευμα.» 
(Έξ. ιθ΄5,6, Γέν. ιζ΄9,19). Η διαθήκη βασιζόταν στη δικαιο-
σύνη διαμέσου της πίστης. (Ρωμ. ι΄6-8, Δευτ. λ΄11-14), και 
ο νόμος θα ήταν γραμμένος στις καρδιές τους (Δευτ. ς΄4-6, 
λ΄14). 

Η διαθήκη της χάρης υπόκειται πάντοτε σε μια διαστρο-
φή από τους Χριστιανούς που την μετατρέπουν σε ένα σύ-
στημα σωτηρίαςμε έργα. Ο Παύλος χρησιμοποιεί την απο-
τυχία του Αβραάμ να εμπιστευθεί στο Θεό - την εξάρτησή 
του από τα δικά του έργα να λύσει τα προβλήματά του - σαν 
μια απεικόνιση της παλαιάς διαθήκης. (Γέν. ις΄, ιβ΄10-20, 
Γαλ. δ΄22-25). Πραγματικά, η πείρα της δικαίωσης με έργα 
υπάρχει από τότε που η αμαρτία εισήλθε στον κόσμο αυτό 
και η αιώνια διαθήκη αθετήθηκε. (Ωσηέ ς΄7). 

Στην ιστορία του Ισραήλ η πλειονότητα του επιδίωξαν 
«να συστήσωσι την ιδίαν αυτών δικαιοσύνην» «εκ των έρ-
γων του νόμου». (Ρωμ. θ΄30 - ι΄4). Ζούσαν κατά το γράμμα, 
όχι κατά το Πνεύμα. (Β΄Κορ. γ΄6). Προσπαθώντας να δικαι-
ωθούν με το νόμο (Γαλ.ε΄4), έζησαν κάτω από την καταδίκη 
του νόμου, στη σκλαβιά και όχι στην ελευθερία (Γαλ. δ΄21-
23). Έτσι, διέστρεψαν τη διαθήκη του Σινά. 

Η προς Εβραίους επιστολή εφαρμόζει την πρώτη, ή την 
παλαιά, διαθήκη στην ιστορία του Ισραήλ σπό το Σινά και 
μετά, και αποκαλύπτει την προσωρινή φύση της. Δείχνει ότι 
το λευιτικό ιερατείο θα ήταν προσωρινό, επιτελώντας ένα 
συμβολικό λειτούργημα, μέχρι να φθάσει η πραγματικότητα 
στο πρόσωπο του Χριστού. (Εβρ. θ΄10). Δυστυχώς πολλοί 
απέτυχαν να δουν ότι οι ίδιες οι λειτουργίες δεν είχαν καμιά 
αξία. (Εβρ. ι΄1). Η εμμονή στο σύστημα αυτό της «σκιάς», 
ενώ ο τύπος ήδη είχε συναντήσει το αντίτυπο και η σκιά είχε 
συναντήσει την πραγματικότητα, παραμόρφωσε την αληθι-
νή αποστολή του Χριστού. Έκτοτε, χρησιμοποιήθηκε η έ-
ντονη γλώσσα για να τονίσει την ανωτερότητα της καλύτε-
ρης ή νέας διαθήκης σε σχέση με αυτή του Σινά. 
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Ως εκ τούτου, η παλαιά διαθήκη μπορεί να περιγραφεί με 
εκφράσεις αρνητικές και θετικές. Αρνητικά, αναφέρεται στη 
διαστρέβλωση της αιώνιας διαθήκης που έκανε ο λαός του 
Θεού. Θετικά, σημαίνει την πρόσκαιρη επίγεια διακονία που 
ο Θεός καθόρισε για να ατιμετωπισθεί η ανάγκη την οποία 
δημιούργησε η πτώση του ανθρώπου. Δείτε επίσης White, 
Πατριάρχες και Προφήτες, σελ. 351-354. White, «Our 
Work» Revue and Herald, 23-06-1904, σελ. 8. White, «A 
Holy Purpose to Restore Jerusalem» Southern Watchman, 
01-03-1904, σελ. 142. Hasel, Covenant in Blood (Mountain 
View, CA: Pacific Press, 1982). Wallenkampf, Salvation 
Comes from the Lord (Washington DC: Review and Herald, 
1983), σελ. 84-90. 

12. Συγκρίνετε με Hasel, Covenant in Blood. 
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Οι Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης   
Ημέρας  Πιστέυουν . . . 
 

Ολόκληρη η ανθρωπότητα έχει εμπλακεί τώρα στη 

διαμάχη μεταξύ Χριστού και Σατανά σχετικά με το 

χαρακτήρα του Θεού, το νόμο Του και τη κυριαρχία 

Του στο σύμπαν. Αυτή η διαμάχη ξεκίνησε στον 

ουρανό, όταν μια δημιουργημένη ύπαρξη, προικι-

σμένη με ελευθερία εκλογής, από έπαρση έγινε Σα-

τανάς, αντίπαλος του Θεού, και οδήγησε στην επα-

νάσταση ένα τμήμα των αγγέλων. Εισήγαγε το 

πνεύμα της επανάστασης στον κόσμο αυτό όταν 

οδήγησε τον Αδάμ και την Εύα στην αμαρτία. Αυτή 

η ανθρώπινη αμαρτία είχε σαν αποτέλεσμα την 

παραμόρφωση της εικόνας του Θεού στην ανθρω-

πότητα, την ακαταστασία στο δημιουργημένο κό-

σμο και την τελική καταστροφή στον κατακλυσμό. 

Παρακολουθούμενος από το σύμπαν, αυτός ο κό-

σμος έγινε η αρένα της παγκόσμιας διαμάχης, κατά 

την οποία η αγάπη του Θεού τελικά θα δικαιωθεί. 

Για να βοηθήσει το λαό Του στη διαμάχη αυτή, ο 

Χριστός στέλνει το ΄Αγιο Πνεύμα και τους αγγέλους 
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Του να οδηγήσουν, να προστατεύσουν και να στη-

ρίξουν αυτούς στο δρόμο της σωτηρίας.- 

Βασικές Διδαχές, 8 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

 
Η ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΜΑΧΗ 

 
Η Βίβλος περιγράφει μια υπερκόσμια διαμάχη ανάμεσα 

στο καλό και στο κακό, στο Θεό και στο Σατανά. Η κατανό-
ηση αυτής της διαμάχης στην οποία έχει εμπλακεί ολόκλη-
ρο το σύμπαν, δίνει απάντηση στην ερώτηση: ‘’Γιατί ο Χρι-
στός ήρθε στον πλανήτη αυτόν;’’ 

 
Μια Υπερκόσμια ΄Αποψη της Διαμάχης 

Μυστήριο των μυστηρίων, η διαμάχη ανάμεσα στο καλό 
και στο κακό ξεκίνησε στον ουρανό. Πώς μπορούσε η α-
μαρτία να δημιουργηθεί σε ένα τέλειο περιβάλλον; 

΄Αγγελοι, υπάρξεις ανώτερης τάξης από τους ανθρώ-
πους (Ψαλμ. η΄5), δημιουργήθηκαν για να απολαμβάνουν 
τη στενή επικοινωνία με το Θεό. (Αποκ. α΄1, γ΄5, ε΄11). Υ-
πάρξεις μιας ανώτερης δύναμης, και υπάκουοι στο Λόγο 
του Θεού (Ψαλμ. ργ΄20), λειτουργούσαν ως δούλοι ή «λει-
τουργικά πνεύματα». (Εβρ. α΄14). Αν και γενικώς αόρατοι, 
κατά διαστήματα παρουσιάσθηκαν σε ανθρώπινο σχήμα. 
(Γέν. ιη΄, ιθ΄, Εβρ. ιγ΄2). Διαμέσου ενός αυτών των αγγελι-
κών υπάρξεων η αμαρτία εισχώρησε στο σύμπαν. 

 
Η Προέλευση της Διαμάχης. Χρησιμοποιώντας τους 

βασιλείς της Τύρου και της Βαβυλώνας ως παραβολικές 
περιγραφές για τον Εωσφόρο, η Βίβλος ρίχνει φως στο γε-
γονός πώς άρχισε η υπερκόσμια διαμάχη. Ο «Εωσφόρος, ο 
υιός της αυγής», «το χερούβ το κεχρισμένον διά να επισκιά-
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ζη» διέμενε στην παρουσία του Θεού, (Ησ. ιδ΄12, Ιεζ. 
κη΄14).1 Η Βίβλος λέει: «Συ επεσφράγισας τα πάντα, είσαι 
πλήρης σοφίας και τέλειος εις κάλλος . . . Ήσο τέλειος εν 
ταις οδοίς σου αφ’ης ημέρας εκτίσθης, εωσού ευρέθη αδικία 
εν σοι.» (Ιεζ. κη΄12,15). 

Αν και η εμφάνιση της αμαρτίας είναι ανεξήγητη και αδι-
καιολόγητη, οι ρίζες της μπορούν να ανιχνευθούν στην πε-
ρηφάνια του Εωσφόρου: «Η καρδία σου υψώθη διά το κάλ-
λος σου, έφθειρας την σοφίαν σου διά την λαμπρότητά 
σου.» (Ιεζ. κη΄17). Ο Εωσφόρος αρνήθηκε να είναι ικανο-
ποιημένος από την υψηλή θέση την οποία ο Δημιουργός 
του έχει δώσει. Από εγωισμό επιθύμησε ισότητα με τον Ίδιο 
το Θεό. «Συ έλεγες εν τη καρδία σου, Θέλω αναβή εις τον 
ουρανόν, θέλω υψώσει τον θρόνον μου υπεράνω των ά-
στρων του Θεού . . . Θέλω είσθαι όμοιος του Υψίστου.» 
(Ησ. ιδ΄12-14). Αλλά αν και επιθυμούσε τη θέση του Θεού, 
δεν ήθελε όμως το χαρακτήρα Του. Επιδίωξε την εξουσία 
του Θεού αλλά όχι την αγάπη Του. Η επανάσταση του Εω-
σφόρου κατά της διακυβέρνησης του Θεού ήταν το πρώτο 
βήμα για τη μεταμόρφωση του σε Σατανά, ‘’ο αντίπαλος’’. 

Οι καλυμμένες ενέργειες του Εωσφόρου τύφλωσαν πολ-
λούς αγγέλους ως προς την αγάπη του Θεού. Το αποτέλε-
σμα της δυσαρέσκειας και της απιστίας κατά της κυβέρνη-
σης του Θεού αυξήθηκε μέχρι που το ένα τρίτο της αγγελι-
κής στρατιάς ενώθηκε μαζί του στην επανάσταση. (Αποκ. 
ιβ΄4). Η ηρεμία στο βασίλειο του Θεού διαταράχθηκε «και 
έγεινε πόλεμος εν τω ουρανώ». (Αποκ. ιβ΄7). Ο πόλεμος 
στον ουρανό ξεκίνησε από το Σατανά ο οποίος περιγράφε-
ται ως «ο δράκων ο μέγας, ο όφις ο αρχαίος, ο καλούμενος 
Διάβολος» και ο οποίος «ερρίφθη εις την γην, και οι άγγελοι 
αυτού ερρίφθησαν μετ’αυτού». (Αποκ. ιβ΄9). 

 
Πώς Έχουν Εμπλακεί και οι Ανθρώπινες Υπάρξεις; 

Διωγμένος από τον ουρανό, ο Σατανάς διέδωσε την επα-
νάστασή του στη γη μας. Μεταμφιεσμένος σε φίδι που μιλά-
ει, και χρησιμοποιώντας τα ίδια επιχειρήματα που τον οδή-
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γησαν στην πτώση, υπέσκαψε αποτελεσματικά την εμπι-
στοσύνη του Αδάμ και της Εύας στο Δημιουργό τους. (Γέν. 
γ΄5). Ο Σατανάς αφύπνισε στην Εύα τη δυσαρέσκεια σχετι-
κά με τη θέση που της είχε ορισθεί. Ξεμυαλισμένη από την 
προοπτική ισότητας με το Θεό, πίστεψε στα λόγια του πει-
ραστή και αμφέβαλε στα λόγια του Θεού. Δείχνοντας ανυ-
πακοή στην εντολή του Θεού, έφαγε από τον καρπό και 
παρέσυρε τον άνδρα της να κάνει το ίδιο. Πιστεύοντας στα 
λόγια του φιδιού περισσότερο από ό,τι σε αυτά του Δημι-
ουργού τους, πρόδωσαν την εμπιστοσύνη τους και τη νομι-
μοφροσύνη τους σε Αυτόν. Κατά τρόπο τραγικό, τα σπέρ-
ματα της διαμάχης η οποία είχε αρχίσει στον ουρανό, ρίζω-
σαν και στον Πλανήτη γη. (Γένεση γ΄). 

Οδηγώντας τους προπάτορές μας στην αμαρτία, κατά 
τρόπο πονηρό, απέσπασε από αυτούς την κυριαρχία τους 
επάνω στη γη. Τώρα απαιτώντας να είναι  «ο άρχων του 
κόσμου τούτου», ο Σατανάς αμφισβήτησε το Θεό, τη διακυ-
βέρνησή Του και την ειρήνη σε ολόκληρο το σύμπαν από το 
νέο αρχηγείο του, τον Πλανήτη Γη. 

 
Η Επίπτωση στην Ανθρώπινη Φυλή. Τα αποτελέσμα-

τα του αγώνα ανάμεσα στο Χριστό και στο Σατανά γρήγορα 
εμφανίσθηκαν καθώς η αμαρτία κατέστρεφε την εικόνα του 
Θεού στην ανθρωπότητα. Αν και ο Θεός πρόσφερε τη δια-
θήκη της χάρης Του στην ανθρωπότητα διαμέσου του Αδάμ 
και της Εύας (Γέν. γ΄15, δείτε το κεφάλαιο 7), το πρώτο τους 
παιδί, ο Κάιν, φόνευσε τον αδελφό του. (Γέν. δ΄8). Η ασέ-
βεια συνέχισε να πολλαπλασιάζεται μέχρι που ο Θεός με 
θλίψη αναγκάσθηκε να πει για τον άνθρωπο ότι «πάντες οι 
σκοποί των διαλογισμών της καρδίας αυτού ήσαν μόνον 
κακία πάσας τας ημέρας». (Γέν. ς΄5). 

Ο Θεός χρησιμοποίησε ένα μεγάλο κατακλυσμό για να 
καθαρίσει τον κόσμο από τους αμετανόητους κατοίκους και 
να δώσει στην ανθρώπινη φυλή ένα νέο ξεκίνημα. (Γέν. 
ζ΄17-20). Αλλά δεν πέρασε πολύς καιρός και οι απόγονοι 
του Νώε απομακρύνθηκαν από τη συνθήκη με το Θεό. Αν 
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και ο Θεός υποσχέθηκε ποτέ να μην καταστρέψει πάλι ολό-
κληρη τη γη με κατακλυσμό, αυτοί με κραυγαλέο τρόπο 
πραγματοποίησαν τη δυσπιστία τους ανεγείροντας τον 
πύργο της Βαβέλ σε μια προσπάθεια να φθάσουν στον ου-
ρανό, και έτσι να έχουν ένα μέσον διαφυγής από μελλοντικό 
κατακλυσμό. Εκείνη την εποχή ο Θεός κατέπνιξε την επα-
νάσταση του ανθρώπου συγχέοντας την παγκόσμια γλώσ-
σα του. (Γέν. θ΄1,11, ια΄). 

Λίγο αργότερα, με το κόσμο σε γενική σχεδόν αποστασί-
α, επέκτεινε τη διαθήκη Του προς τον Αβραάμ. Διαμέσου 
του Αβραάμ ο Θεός σχεδίασε να ευλογήσει όλα τα έθνη του 
κόσμου. (Γέν. ιβ΄1-3, κβ΄15-18). Παραταύτα, οι διαδοχικές 
γενεές των απογόνων του Αβραάμ εκδήλωσαν έλλειψη πί-
στης στην ευμενή διαθήκη του Θεού. Παγιδευμένοι από την 
αμαρτία, βοήθησαν το Σατανά στην ολοκλήρωση του σκο-
πού του για τη μεγάλη διαμάχη σταυρώνοντας το Δημιουρ-
γό και Εγγυητή της Διαθήκης, τον Ιησού Χριστό. 

 
Γη, το Θέατρο του Σύμπαντος. Η αφήγηση στο βιβλίο 

του Ιώβ της υπερκόσμιας συνέλευσης με την παρουσία α-
ντιπροσώπων από διάφορα μέρη του σύμπαντος, δίνει συ-
μπληρωματική εικόνα στη μεγάλη διαμάχη. Η αφήγηση αρ-
χίζει ως εξής: «Ημέραν δε τινά, ήλθον οι υιοί του Θεού διά 
να παρασταθώσιν ενώπιον του Κυρίου, και μεταξύ αυτών 
ήλθε και ο Σατανάς. Και είπεν ο Κύριος προς τον Σατανάν, 
Πόθεν έρχεσαι; Και ο Σατανάς απεκρίθη προς τον Κύριον 
και είπε, Περιελθών την γην, και εμπεριπατήσας εν αυτή, 
πάρειμι.» (Ιώβ α΄6,7, β΄1-7). 

Τότε ο Κύριος είπε: ‘’Σατανά, κοίταξε τον Ιώβ. Υπακούει 
πιστά στο νόμο Μου. Είναι τέλειος!’’ (Ιώβ α΄8). 

Ο Σατανάς Τον αντέκρουσε με τα λόγια: ‘’Ναι, αυτός είναι 
τέλειος μόνο επειδή ανταμείβεται για να Σε υπηρετεί. Δεν 
τον προστατεύεις;’’ Ο Θεός αποκρίθηκε επιτρέποντας το 
Σατανά να δοκιμάσει τον Ιώβ με κάθε μέσον, εκτός από του 
να αφαιρέσει τη ζωή του. (Ιώβ α΄9 - β΄7). 
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Η υπερκόσμια άποψη του βιβλίου του Ιώβ αποτελεί ι-
σχυρή απόδειξη της μεγάλης διαμάχης ανάμεσα στο Χριστό 
και στο Σατανά. Αυτός ο πλανήτης είναι το πεδίον μάχης 
στο οποίο διεξάγεται αυτός ο δραματικός αγώνας ανάμεσα 
στο καλό και στο κακό. ΄Οπως η Γραφή δηλώνει, «εγείνα-
μεν θέατρον εις τον κόσμον, και εις αγγέλους και εις αν-
θρώπους». (Α΄Κορ. δ΄9). 

Η αμαρτία διέκοψε τη σχέση ανάμεσα στο Θεό και στον 
άνθρωπο, «και ό,τι δεν γίνεται εκ πίστεως, είναι αμαρτία». 
(Ρωμ. ιδ΄23). Η παράβαση των εντολών του Θεού, ή των 
νόμων, είναι το άμεσο αποτέλεσμα της έλλειψης πίστης, η 
απόδειξη της ρήξης των σχέσεων. Από την άλλη πλευρά, 
με το σχέδιο της σωτηρίας ο Θεός προτίθεται να αποκατα-
στήσει την εμπιστοσύνη στο Δημιουργό που οδηγεί σε μια 
τρυφερή σχέση, εκδηλούμενη με υπακοή. ΄Οπως και ο Χρι-
στός τόνισε, η αγάπη οδηγεί στην υπακοή. (Ιωάν. ιδ΄15). 

Στην άνομη εποχή μας το απόλυτο είναι ουδέτερο, η ατι-
μία εξυμνείται, η δωροδοκία είναι τρόπος ζωής, η μοιχεία 
οργιάζει, και οι συμφωνίες, διεθνείς και διαπροσωπικές, κα-
ταπατούνται. Είναι προνόμιό μας να προσβλέπουμε πέρα 
από έναν άπελπι κόσμο, προς ένα στοργικό, παντοδύναμο 
Θεό. Αυτή η ευρύτερη θεώρηση μας αποκαλύπτει τη σπου-
δαιότητα της θυσίας του Σωτήρα μας, η οποία οδηγεί αυτή 
την παγκόσμια διαμάχη στο τέλος της. 

 
Το Πρόβλημα του Σύμπαντος 

Ποιο είναι το βασικό πρόβλημα στον αγώνα αυτόν ζωής 
και θανάτου; 

 
Η Κυβέρνηση του Θεού και ο Νόμος. Ο ηθικός νόμος 

του Θεού είναι τόσο ουσιώδης για την ύπαρξη του σύμπα-
ντός Του όπως είναι οι φυσικοί νόμοι οι οποίοι τον συγκρα-
τούν και συντελούν στη λειτουργία του. «Η αμαρτία είναι 
ανομία.» (Α΄Ιωάν. γ΄4). Η ανομία προέρχεται από την α-
πόρριψη της κυβέρνησης του Θεού. 
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Αντί να παραδεχθεί την ευθύνη του για την ανομία στον 
κόσμο, ο Σατανάς επιρρίπτει τη μομφή στο Θεό. Λέει ότι ο 
νόμος του Θεού, που διατείνεται ότι είναι αυταρχικός, κατα-
πατεί την ατομική ελευθερία. Επιπλέον κατηγορεί, εφόσον 
είναι αδύνατον να υπακούσει κανείς σε αυτόν, αυτός ο νό-
μος ενεργεί εναντίον των συμφερόντων των δημιουργημέ-
νων πλασμάτων. Με αυτή τη συνεχή και δόλια υπονόμευση 
του νόμου, ο Σατανάς προσπαθεί να ανατρέψει την κυβέρ-
νηση του Θεού και ακόμη τον ίδιο το Θεό. 

 
Ο Χριστός και το Θέμα της Υπακοής. Οι πειρασμοί 

τους οποίους αντιμετώπισε ο Χριστός κατά την επίγεια δια-
κονία Του, αποκάλυψαν τη σοβαρότητα της διαμάχης κατά 
της υπακοής και της υποταγής στο θέλημα του Θεού. Για να 
αντιμετωπίσει αυτούς τους πειρασμούς, οι οποίοι Τον ετοί-
μασαν να είναι «ελεήμων και πιστός αρχιερεύς» (Εβρ. 
β΄17), διεξήγαγε μια μοναδική μάχη κατά του θανάσιμου 
εχθρού. Στην έρημο μετά που ο Χριστός νήστευσε επί σα-
ράντα ημέρες, ο Σατανάς ήρθε με τον πειρασμό προκαλώ-
ντας Τον να μεταβάλει τις πέτρες σε ψωμί για να αποδείξει 
ότι πραγματικά ήταν ο Υιός του Θεού (Ματθ. δ΄3). ΄Οπως ο 
Σατανάς είχε πειράσει την Εύα να αμφιβάλει στο λόγο του 
Θεού μέσα στην Εδέμ, έτσι τώρα προσπάθησε να δημιουρ-
γήσει στο Χριστό την αμφιβολία για την εγκυρότητα γι’αυτά 
που ο Θεός είπε κατά τη βάπτισή Του: «Ούτος είναι ο Υιός 
μου ο αγαπητός, εις τον οποίον ευηρεστήθην.» (Ματθ. 
γ΄17). Αν ο Χριστός είχε πάρει στα χέρια Του υλικό, δημι-
ουργώντας ψωμί από πέτρες για να αποδείξει ότι ήταν Υιός 
του Θεού, σαν την Εύα, θα έδειχνε έλλειψη εμπιστοσύνης 
στο Θεό. Η αποστολή Του θα κατέληγε σε αποτυχία. Αλλά 
η ύψιστη προτεραιότητα του Χριστού ήταν να ζήσει με το 
λόγο του Πατέρα Του. Παρά τη μεγάλη πείνα, απάντησε 
στον πειρασμό του Σατανά ως εξής: «Με άρτον μόνον δεν 
θέλει ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με πάντα λόγον εξερχόμενον 
διά στόματος Θεού.» (Ματθ. δ΄4). 
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Σε μια άλλη προσπάθεια να νικήσει το Χριστό, ο Σατανάς 
Του έδωσε μια πανοραμική θέα των βασιλειών του κόσμου, 
υποσχόμενος «ταύτα πάντα θέλω σοι δώσει, εάν πεσών 
προσκυνήσης με». (Ματθ. δ΄9). Υπαινισσόταν πως ενεργώ-
ντας έτσι ο Χριστός μπορούσε να ξανακερδίσει τον κόσμο 
και να ολοκληρώσει την αποστολή Του χωρίς να υποστεί 
την αγωνία του Γολγοθά. Χωρίς στιγμή δισταγμού, και με 
απόλυτη υπακοή στο Θεό, ο Ιησούς διέταξε: «΄Υπαγε, Σα-
τανά!» Έπειτα, χρησιμοποιώντας τη Γραφή, το πιο αποτε-
λεσματικό όπλο στη μεγάλη διαμάχη, είπε: «Κύριον τον 
Θεόν σου θέλεις προσκυνήσει, και αυτόν μόνον θέλεις λα-
τρεύσει.» (Ματθ. δ΄10). Αυτά τα λόγια έδωσαν τέλος στη 
μάχη. Διατηρώντας πλήρη εξάρτηση από τον Πατέρα Του, 
ο Χριστός νίκησε το Σατανά. 

 
Αποφασιστική Αναμέτρηση στο Γολγοθά. Η υπερκό-

σμια διαμάχη γίνεται σαφέστατη στο Γολγοθά. Ο Σατανάς 
ενέτεινε τις προσπάθειές του να εξουδετερώσει την απο-
στολή του Ιησού, καθώς αυτή πλησίαζε στο κλείσιμό της. Ο 
Σατανάς είχε ιδιαίτερη επιτυχία χρησιμοποιώντας τους θρη-
σκευτικούς ηγέτες εκείνης της εποχής, των οποίων ο φθό-
νος για τη δημοτικότητα του Χριστού σταμάτησε τη δημόσια 
διακονία Του. (Ιωάν. ια΄45-54). Με την προδοσία ενός των 
μαθητών Του και με επίορκες μαρτυρίες, ο Ιησούς συνε-
λήφθηκε, βασανίσθηκε και καταδικάσθηκε σε θάνατο. 
(Ματθ. κς΄63,64, Ιωάν. ιθ΄7). Με απόλυτη υπακοή στο θέ-
λημα του Πατέρα Του ο Ιησούς έμεινε πιστός μέχρι θανά-
του. 

Τα ευεργετήματα της ζωής και του θανάτου του Χριστού 
ξεπέρασαν τα όρια του κόσμου της ανθρώπινης φυλής. Μι-
λώντας για το σταυρό ο Χριστός είπε: «Τώρα ο άρχων του 
κόσμου τούτου [ο Σατανάς] θέλει εκβληθή έξω.» (Ιωάν. 
ιβ΄31). «Ο άρχων του κόσμου τούτου εκρίθη.» (Ιωάν. ις΄11). 

Η υπερκόσμια διαμάχη έφθασε στο αποκορύφωμά της 
στο σταυρό. Η αγάπη και η πιστή υπακοή που ο Χριστός 
έδειξε εκεί απέναντι στην αγριότητα του Σατανά υπέσκαψε 
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τη θέση του Σατανά ως άρχοντα, εξασφαλίζοντας την τελική 
πτώση του. 

 
Η Διαμάχη για την Αλήθεια όπως Αυτή Είναι στον Ιησού 

Σήμερα η μεγάλη διαμάχη που μαίνεται άγρια για την ε-
ξουσία του Χριστού, περιλαμβάνει όχι μόνο το νόμο Του, 
αλλά και το λόγο Του - τη Γραφή. Δημιουργήθηκε τέτοιου 
είδους προσέγγιση στην ερμηνεία της Γραφής, που άφησε 
λίγο ή καθόλου περιθώριο για θεία αποκάλυψη.2 Η Γραφή 
δε θεωρήθηκε διαφορετική από οποιοδήποτε άλλο αρχαίο 
έγγραφο, και αναλύθηκε με την ίδια κριτική μεθοδολογία. 

Ένας αυξανόμενος αριθμός Χριστιανών, συμπεριλαμβα-
νομένων και θεολόγων, δε βλέπουν πια τη Γραφή ως το 
Λόγο του Θεού, την αλάθητη αποκάλυψη του θελήματός 
Του. Κατά συνέπεια, έφθασαν στο σημείο να αμφισβητή-
σουν τη βιβλική άποψη για το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. 
Η φύση Του, η εκ παρθένου γέννηση, τα θαύματα και η α-
νάσταση συζητούνται σε ευρεία κλίμακα.3 

 
Η πιο Κρίσιμη Ερώτηση. ΄Οταν ο Χριστός ρώτησε, «τί-

να με λέγουσιν οι άνθρωποι ότι είμαι εγώ ο Υιός του αν-
θρώπου;» οι μαθητές απάντησαν: «΄Αλλοι μεν Ιωάννην τον 
βαπτιστήν, άλλοι δε Ηλίαν, και άλλοι Ιερεμίαν ή ένα των 
προφητών.» (Ματθ. ις΄13,14). Με άλλα λόγια, πολλοί από 
τους συγχρόνους Του Τον θεωρούσαν ως έναν απλόν άν-
θρωπο. Η Γραφή συνεχίζει την αφήγηση. Ο Ιησούς ρώτησε 
στους δώδεκα: «Αλλά σεις τίνα με λέγετε ότι είμαι;» 

«Και αποκριθείς ο Σίμων Πέτρος, είπε, Συ είσαι ο Χρι-
στός ο Υιός του Θεού του ζώντος. Και αποκριθείς ο Ιησούς 
είπε προς αυτόν, Μακάριος είσαι, Σίμων υιέ του Ιωνά, διότι 
σαρξ και αίμα δεν σοι απεκάλυψε τούτο, αλλ’ο Πατήρ μου ο 
εν τοις ουρανοίς.» (Ματθ. ις’15-17). 

Ο καθένας σήμερα αντιμετωπίζει την ίδια ερώτηση που ο 
Χριστός υπέβαλε στους μαθητές Του. Η απάντηση κάποιου 
στην ερώτηση αυτή για τη ζωή και το θάνατο εξαρτάται από 
την πίστη του στη μαρτυρία του λόγου του Θεού. 
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Το Κέντρο των Βιβλικών Διδασκαλιών. Ο Χριστός εί-

ναι το επίκεντρο της Γραφής. Ο Θεός μάς προσκαλεί να κα-
τανοήσουμε την αλήθεια όπως αυτή βρίσκεται στον Ιησού 
(Εφεσ. δ΄21), επειδή Αυτός είναι η αλήθεια (Ιωάν. ιδ΄5). Ένα 
από τα στρατηγήματα του Σατανά στην υπερκόσμια διαμά-
χη είναι να πείσει τους ανθρώπους ότι μπορούν να κατα-
νοήσουν την αλήθεια και χωρίς τον Ιησού. Έτσι, πολλά κέ-
ντρα αλήθειας έχουν προταθεί, είτε ατομικά είτε με συνδυα-
σμό: (1) ο άνθρωπος, (2) η φύση ή η παρακολούθηση του 
σύμπαντος, (3) η Γραφή και (4) η εκκλησία. 

Ενώ όλα αυτά αποτελούν μέρος της αποκάλυψης της 
αλήθειας, η Γραφή παρουσιάζει το Χριστό ως το Δημιουργό 
καθενός από τα προαναφερθέντα, και πέρα από αυτά. 
΄Ολα βρίσκουν την πραγματική τους έννοια μόνο σε Εκείνον 
από τον οποίον προήλθαν. Ο διαχωρισμός των βιβλικών 
διδασκαλιών  από Αυτόν οδηγεί σε μια λαθεμένη κατανόη-
ση του τι είναι «η οδός, η αλήθεια και η ζωή» (Ιωάν. ιδ΄6). 
Αυτό ικανοποιεί τόσο τη φύση όσο και την πρόθεση του α-
ντιχρίστου να προτείνει άλλα κέντρα αλήθειας έξω από το 
Χριστό. (Αντίχριστος δε σημαίνει μόνο εναντίον του Χρι-
στού, αλλά και στη θέση του Χριστού). Αντικαθιστώντας 
κάποιο άλλο κέντρο αντί του Χριστού στις διδασκαλίες της 
εκκλησίας, ο Σατανάς επιτυγχάνει το σκοπό του στρέφοντας 
την προσοχή μακριά από Εκείνον που είναι η μόνη ελπίδα 
της ανθρωπότητας. 

 
Ο Ρόλος της Χριστιανικής Θεολογίας. Ένα βλέμμα στο 

σύμπαν αποκαλύπτει την προσπάθεια του Σατανά να απο-
μακρύνει το Χριστό από τη νόμιμη θέση Του, τόσο στο σύ-
μπαν όσο και στην αλήθεια. Η θεολογία - η ίδια η λέξη το 
λέει ότι είναι η μελέτη του Θεού και της σχέσης Του με τα 
δημιουργήματά Του - πρέπει να παρουσιάσει όλες τις διδα-
σκαλίες κάτω από το φως του Χριστού. Η αποστολή της 
χριστιανικής θεολογίας είναι να εμπνεύσει εμπιστοσύνη 
στην αυθεντία του Λόγου του Θεού, και να αντικαταστήσει 
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με το Χριστό όλα τα προτεινόμενα κέντρα της αλήθειας. 
΄Οταν αυτό γίνει, η αληθινή χριστιανική θεολογία υπηρετεί 
σωστά την εκκλησία, διότι φθάνει στις ρίζες της υπερκόσμι-
ας διαμάχης, την εκθέτει και την αντιμετωπίζει με το αδιαμ-
φισβήτητο επιχείρημα - ο Χριστός όπως αποκαλύπτεται στη 
Γραφή. Από αυτή την προοπτική ο Θεός μπορεί να χρησι-
μοποιήσει τη θεολογία ως ένα αποτελεσματικό όργανο 
προς βοήθεια της ανθρωπότητας εναντίον των προσπα-
θειών του Σατανά στη γη. 

 
Η Σημασία της Διδασκαλίας 

Η διδασκαλία της μεγάλης διαμάχης αποκαλύπτει την 
τρομακτική μάχη που διεξάγει κάθε άτομο γεννημένο στον 
κόσμο - που στην πραγματικότητα αγγίζει κάθε γωνία του 
σύμπαντος. Η Γραφή λέει: «Δεν είναι η πάλη ημών εναντίον 
εις αίμα και σάρκα, αλλ’εναντίον εις τας αρχάς, εναντίον εις 
τας εξουσίας, εναντίον εις τους κοσμοκράτορας του σκότους 
του αιώνος τούτου, εναντίον εις τα πνεύματα της πονηρίας 
εν τοις επουρανίοις.» (Εφεσ. ς΄12). 

 
Η Διδασκαλία Δημιουργεί μια Μόνιμη Κατάσταση 

Επαγρύπνησης. Κατανοώντας αυτή τη διδασκαλία, έχουμε 
την πεποίθηση για την ανάγκη να καταπολεμήσουμε το κα-
κό. Η επιτυχία είναι εφικτή μόνο από την εξάρτησή μας από 
τον Ιησού Χριστό, τον Αρχηγό των δυνάμεων ο οποίος είναι 
«κραταιός και δυνατός, ο Κύριος ο δυνατός εν πολέμω.» 
(Ψαλμ. κδ΄8). Για να δεχθούμε την επιβίωση στρατηγικής 
του Χριστού, ο Παύλος μας συνιστά: «Αναλάβετε την πα-
νοπλίαν του Θεού, διά να δυνηθήτε να αντισταθήτε εν τη 
ημέρα τη πονηρά, και αφού καταπολεμήσητε τα πάντα, να 
σταθήτε. Σταθήτε λοιπόν περιεζωσμένοι την οσφύν σας με 
αλήθειαν, και ενδεδυμένοι τον θώρακα της δικαιοσύνης, και 
έχοντες υποδεδημένους τους πόδας με την ετοιμασίαν του 
ευαγγελίου της ειρήνης. Επί πάσι δε, αναλάβετε την ασπίδα 
της πίστεως, διά της οποίας θέλετε δυνηθή να σβέσητε πά-
ντα τα βέλη του πονηρού τα πεπυρωμένα. Και λάβετε την 
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περικεφαλαίαν της σωτηρίας, και την μάχαιραν του Πνεύμα-
τος, ήτις είναι ο λόγος του Θεού. Προσευχόμενοι εν παντί 
καιρώ μετά πάσης προσευχής και δεήσεως διά του Πνεύ-
ματος, και εις αυτό τούτο αγρυπνούντες με πάσαν προ-
σκαρτέρησιν και δέησιν υπέρ πάντων των αγίων.» (Εφεσ. 
ς΄13-18). Τι προνόμιο για τους αληθινούς Χριστιανούς να 
βιώνουν μια ζωή που χαρακτηρίζεται από υπομονή και πι-
στότητα, από ετοιμότητα κάθε στιγμή για τη μάχη (Αποκ. 
ιδ΄2), εκδηλώνοντας συνεχή εξάρτηση από Εκείνον διά του 
οποίου «υπερνικώμεν». (Ρωμ. η΄37). 

 
Η Διδασκαλία Εξηγεί το Μυστήριο της Θλίψης. Το κα-

κό δεν έχει την προέλευσή του από το Θεό, για τον οποίον 
διαβάζουμε: «Ηγάπησας δικαιοσύνην και εμίσησας ανομί-
αν» (Εβρ. α΄9), και στον οποίον καμιά μομφή δεν μπορεί να 
αποδοθεί για την αθλιότητα του κόσμου. Ο Σατανάς, ο έκ-
πτωτος άγγελος, είναι υπεύθυνος για την αγριότητα και τη 
θλίψη. Μπορούμε καλύτερα να κατανοήσουμε τις ληστείες, 
τις δολοφονίες, τις κηδείες, τα εγκλήματα και τα δυστυχήμα-
τα - οτιδήποτε ραγίζει την καρδιά - όταν τα βλέπουμε μέσα 
από τη δομή της μεγάλης διαμάχης. 

Ο σταυρός βεβαιώνει και την καταστροφικότητα της α-
μαρτίας και το βάθος της αγάπης του Θεού για τους αμαρ-
τωλούς. Έτσι, το θέμα της μεγάλης διαμάχης μάς διδάσκει 
να μισούμε την αμαρτία και να αγαπούμε τον αμαρτωλό. 

 
Η Διδασκαλία Παρουσιάζει το Στοργικό Ενδιαφέρον 

του Χριστού για τον Κόσμο. Μετά την επιστροφή Του 
στον ουρανό, ο Χριστός δεν άφησε τους δικούς Του ορφα-
νούς. Με μεγάλη συμπάθεια μας προμηθεύει με ό,τι μπορεί 
να μας βοηθήσει στη μάχη κατά του κακού. Το ΄Αγιο Πνεύ-
μα έλαβε την εντολή να αναπληρώσει το Χριστό για να είναι 
μόνιμος σύντροφός μας μέχρι να επιστρέψει ο Χριστός. (Ι-
ωάν. ιδ΄16, Ματθ. κη΄20). Οι άγγελοι έλαβαν την εντολή να 
συμμετέχουν στο σωτήριο έργο Του. (Εβρ. α΄14). Η νίκη 
μας είναι εξασφαλισμένη. Μπορούμε να έχουμε ελπίδα και 
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θάρρος καθώς αντιμετωπίζουμε το μέλλον, επειδή ο Κύριός 
μας έχει τον έλεγχο. Τα χείλη μας μπορούν να προφέρουν 
δοξολογίες για το σωτήριο έργο Του. 

 
Η Διδασκαλία Αποκαλύπτει την Υπερκόσμια Σημασία 

του Σταυρού. Η σωτηρία της ανθρωπότητας διακυβευόταν 
στη διακονία και στο θάνατο του Χριστού, επειδή ήρθε να 
δώσει τη ζωή Του για την άφεση των αμαρτιών μας. Κάνο-
ντάς το υπερασπιζόταν το χαρακτήρα του Πατέρα Του, το 
νόμο και τη κυβέρνηση, εναντίον των οποίων ο Σατανάς 
διέδιδε ανυπόστατες συκοφαντίες. 

Η ζωή του Χριστού υπερασπίσθηκε τη δικαιοσύνη και 
την αγαθοσύνη του Θεού, και απέδειξε ότι ο νόμος του 
Θεού και η κυβέρνησή Του είναι και τα δύο δίκαια. Ο Χρι-
στός αποκάλυψε αβάσιμες τις επιθέσεις του Σατανά κατά 
του Θεού, δείχνοντας ότι με την εξάρτηση από τη δύναμη 
του Θεού και τη χάρη Του οι πιστοί μπορούν να υψωθούν 
πάνω από ταλαιπωρίες, απογοητεύσεις των καθημερινών 
πειρασμών, και να ζουν νικητές κατά της αμαρτίας. 
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Οι Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης   
Ημέρας  Πιστεύουν . . . 
 

Με τη ζωή του Χριστού που έδειξε τέλεια υπακοή 

στο θέλημα του Θεού, με τα πάθη, το θάνατο και 

την ανάστασή Του, ο Θεός εξασφάλισε το μόνο μέ-

σον εξιλέωσης για την ανθρώπινη αμαρτία, ούτως 

ώστε εκείνοι που δέχονται με πίστη αυτή την εξι-

λέωση, να έχουν την αιώνια ζωή, και ολόκληρη η 

κτίση να κατανοήσει καλύτερα την άπειρη και άγια 

αγάπη του Δημιουργού. Αυτή η τέλεια εξιλέωση 

υπερασπίζεται τη δικαιοσυνη του νόμου του Θεού 

και την ευσπλαχνία του χαρακτήρα Του, γιατί και 

την αμαρτία καταδικάζει και τη συγχώρηση εξα-

σφαλίζει. Ο θάνατος του Χριστού λειτούργησε ως 

αντικαταστάτης και εξιλαστήριος, συμφιλιώνοντας 

και μεταμορφώνοντας. Η ανάσταση του Χριστού 

διακηρύττει το θρίαμβο του Θεού κατά των δυνά-

μεων του κακού, και σε εκείνους οι οποίοι δέχονται 

τον ιλασμό, εξασφαλίζει την τελική νίκη κατά της 

αμαρτίας και του θανάτου. Διακηρύττει ότι ο Ιησούς 
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Χριστός είναι ο Κύριος, ενώπιον του οποίου θα 

κλίνει κάθε γόνυ στον ουρανό και στη γη.- 

Βασικές Διδαχές, 9 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 
 

Η ΖΩΗ, Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ  
ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 

 
Μια ανοικτή θύρα οδηγεί στο κέντρο του σύμπαντος, 

στον ουρανό. Μια φωνή καλεί: ‘’Έλα μέσα και δες τι συμβαί-
νει!’’ Διαμέσου του Αγίου Πνεύματος ο απόστολος Ιωάννης 
βλέπει μέσα στην αίθουσα του θρόνου του Θεού. 

Ένα εκτυφλωτικό σμαραγδένιο ουράνιο τόξο περιβάλλει 
τον κεντρικό θρόνο, και αστραπές, βροντές και φωνές εξέρ-
χονται από αυτόν. Αξιωματούχοι - λευκοντυμένοι και με 
χρυσά διαδήματα - κάθονται σε μικρότερους θρόνους. Κα-
θώς μια δοξολογία γεμίζει τον αέρα, οι πρεσβύτεροι προ-
σπίπτουν σε στάση λατρείας τοποθετώντας τα χρυσά δια-
δήματα στο θρόνο. Ένας άγγελος κρατώντας ένα επτα-
σφράγιστο βιβλίο, αναφωνεί: «Τίς είναι άξιος να ανοίξη το 
βιβλίον και να λύση τας σφραγίδας αυτού;» (Αποκ. ε΄2). Με 
δέος ο Ιωάννης βλέπει ότι κανείς στον ουρανό ή στη γη δεν 
είναι άξιος να ανοίξει το βιβλίο. Το δέος του μετατρέπεται σε 
κλάμα, μέχρι που ένας από τους πρεσβυτέρους τον παρη-
γορεί: «Μη κλαίε. Ιδού, υπερίσχυσεν ο λέων όστις είναι εκ 
της φυλής Ιούδα, η ρίζα του Δαβίδ, να ανοίξη το βιβλίον και 
να λύση τας επτά σφραγίδας αυτού.» (Αποκ. ε΄5). 

Ξαναβλέποντας το μεγαλοπρεπή θρόνο, ο Ιωάννης βλέ-
πει το Αρνί το οποίο έχει σφαγεί αλλά τώρα είναι ζωντανό 
και περιβλημένο με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Κα-
θώς το ταπεινό Αρνί παίρνει το βιβλίο, οι ζωντανές υπάρξεις 
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και οι πρεσβύτεροι αναφωνούν έναν ύμνο: «΄Αξιος είσαι να 
λάβης το βιβλίον, και να ανοίξης τας σφραγίδας αυτού, διότι 
εσφάγης, και ηγόρασας ημάς εις τον Θεόν διά του αίματός 
σου, εκ πάσης φυλής και γλώσσης και λαού και έθνους. Και 
έκαμες ημάς εις τον Θεόν ημών βασιλείς και ιερείς, και θέ-
λομεν βασιλεύσει επί της γης.» (Αποκ. ε΄9,10). Κάθε κτίσμα 
στον ουρανό και στη γη ενώθηκε μαζί τους στον ύμνο: «Εις 
τον καθήμενον επί του θρόνου και εις το Αρνίον έστω η ευ-
λογία και η τιμή και η δόξα και το κράτος εις τους αιώνας 
των αιώνων.» (Αποκ. ε΄13). 

Τι είναι τόσο σπουδαίο στο βιβλίο αυτό; Αναφέρεται στη 
διάσωση της ανθρώπινης φυλής από τη σκλαβιά του Σατα-
νά και περιγράφει την ύστατη νίκη του Θεού κατά της αμαρ-
τίας. Αποκαλύπτει μια σωτηρία τόσο τέλεια, που οι αιχμά-
λωτοι στην αμαρτία μπορούν να ελευθερωθούν από τη φυ-
λακή της καταδίκης απλώς με τη δική τους επιλογή. Πολύ 
πριν γεννηθεί στη  Βηθλεέμ, το Αρνί ανέκραξε: «Ιδού, έρχο-
μαι. Εν τω τόμω του βιβλίου είναι γεγραμμένον περί εμού, 
Χαίρω, Θεέ μου, να εκτελώ το θέλημά σου, και ο νόμος σου 
είναι εν τω μέσω της καρδίας μου.» (Ψαλμ. μ΄7,8, Εβρ. ι΄7). 
Ο ερχομός του «Αρνίου του  εσφαγμένου από καταβολής 
κόσμου» είναι που πραγματοποίησε τη λύτρωση της αν-
θρωπότητας. (Αποκ. ιγ΄8). 

 
Η Σώζουσα Χάρη του Θεού 

Η Γραφή αποκαλύπτει ένα Θεό που έχει υπέρτατο ενδι-
αφέρον για τη σωτηρία της ανθρωπότητας. Τα μέλη της 
Θεότητας συνεργάσθηκαν για να επαναφέρουν τους αν-
θρώπους στην ένωση με το Δημιουργό τους. Ο Ιησούς ε-
ξαίρει τη σώζουσα αγάπη του Θεού λέγοντας: «Διότι τόσον 
ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού 
τον μονογενή, διά να μη απολεσθή πας ο πιστεύων εις αυ-
τόν, αλλά να έχη ζωήν αιώνιον.» (Ιωάν. γ΄16). 

Η Γραφή διακηρύττει ότι «ο Θεός είναι αγάπη». (Α΄Ιωάν. 
δ΄8). Προσέγγισε στην ανθρωπότητα με «αγάπησιν αιώνι-
ον». (Ιερ. λα΄3). Ο Θεός ο οποίος απευθύνει την πρόσκλη-
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ση της σωτηρίας είναι παντοδύναμος, αλλά η αγάπη Του 
καθιστά αναγκαία την άδειά Του κάθε πρόσωπο να έχει την 
ελευθερία επιλογής στην ανταπόκριση. (Αποκ. γ΄20,21). Ο 
πειθαναγκασμός, μια μέθοδος αντίθετη προς το χαρακτήρα 
Του, δεν μπορεί να έχει θέση στο σχέδιό Του για τη σωτη-
ρία. 

Η Θεία Πρωτοβουλία. ΄Οταν ο Αδάμ και η Εύα αμάρτη-
σαν, ο Θεός πήρε την πρωτοβουλία να τους αναζητήσει. Το 
ένοχο ζευγάρι, ακούοντας τη φωνή του Δημιουργού τους, 
δεν έτρεξαν χαρούμενα να Τον συναντήσουν, όπως έκαναν 
πριν. Αντίθετα, κρύφθηκαν. Αλλά ο Θεός δεν τους εγκατέ-
λειψε. Πιο επίμονα τους κάλεσε: ‘’Πού είστε;’’ 

Με βαθιά λύπη, ο Θεός σκιαγράφησε τις συνέπειες της 
ανυπακοής τους - τον πόνο, τις δυσκολίες που θα αντιμε-
τώπιζαν. Και όμως στην απόλυτα απελπιστική τους κατά-
σταση αποκάλυψε ένα θαυμάσιο σχέδιο, υποσχόμενος την 
τελική νίκη κατά της αμαρτίας και του θανάτου. (Γέν. γ΄15). 

 
Χάρη ή Δικαιοσύνη; Αργότερα, μετά την αποστασία του 

Ισραήλ στο Σινά, ο Κύριος αποκάλυψε τον καλοκάθαγο αλ-
λά δίκαιο χαρακτήρα Του στο Μωυσή, διακηρύττοντας: «Κύ-
ριος, Κύριος ο Θεός, οικτίρμων και ελεήμων, μακρόθυμος, 
και πολυέλεος, και αληθινός, φυλάττων έλεος εις χιλιάδας, 
συγχωρών ανομίαν και παράβασιν και αμαρτίαν, και ουδό-
λως αθωόνων τον ένοχον. Ανταποδίδων την ανομίαν των 
πατέρων επί τα τέκνα, και επί τα τέκνα των τέκνων, έως τρί-
της και τετάρτης γενεάς.» (Έξ. λδ΄6,7). 

Ο χαρακτήρας του Θεού αποκαλύπτει ένα μοναδικό μίγ-
μα χάρης και δικαιοσύνης, προθυμίας για συγχώρηση και 
απροθυμίας για απάλειψη την ενοχής. Μόνο στο πρόσωπο 
του Χριστού μπορούμε να κατανοήσουμε πώς αυτές οι ιδιό-
τητες του χαρακτήρα μπορούν να συνυπάρχουν. 

 
Να Συγχωρήσει ή να Τιμωρήσει; Κατά την εποχή της 

αποστασίας του Ισραήλ, ο Θεός συχνά ικέτευε θερμά το 
λαό Του να αναγνωρίσουν την ανομία τους και να επιστρέ-
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ψουν σε Αυτόν. (Ιερ. γ΄12-14). Αλλά αυτοί απέρριψαν την 
ευμενή πρόσκλησή Του. (Ιερ. ε΄3). Μια αμετανόητη στάση 
που περιπαίζει τη συγχώρηση, καθιστά την τιμωρία αναπό-
φευκτη. (Ψαλμ. ζ΄12).  

Αν και ο Θεός είναι ελεήμων, δεν μπορεί να συγχωρήσει  
εκείνους οι οποίοι προσκολλώνται στην αμαρτία. (Ιερ. ε΄7).Η 
συγχώρηση έχει ένα σκοπό. Ο Θεός θέλει οι αμαρτωλοί να 
αλλαχθούν σε άγιους: «Ας εγκαταλίπη ο ασεβής την οδόν 
αυτού, και ο άδικος τας βουλάς αυτού, και ας επιστρέψη 
προς τον Κύριον, και θέλει ελεήσει αυτόν, και προς τον 
Θεόν ημών, και αυτός θέλει συγχωρήσει αφθόνως.» (Ησ. 
νε΄7). Το μήνυμά Του για σωτηρία ηχεί πολύ καθαρά σε ό-
λον τον κόσμο: «Εις εμέ βλέψατε και σώθητε πάντα τα πέ-
ρατα της γης, διότι εγώ είμαι Θεός και δεν υπάρχει άλλος.» 
(Ησ. με΄22). 

 
Η Οργή του Θεού κατά της Αμαρτίας. Η πρωταρχική 

παράβαση δημιούργησε στην ανθρώπινη διάνοια διάθεση 
εχθρότητας κατά του Θεού. (Κολ. α΄21). Κατά συνέπεια, 
μας αξίζει η δυσαρέσκεια του Θεού, ο οποίος είναι «πυρ 
καταναλίσκον» κατά της αμαρτίας. (Εβρ. ιβ΄29, Αββ. α΄13). 
Μια είναι η αλήθεια, ότι «πάντες ήμαρτον» (Ρωμ. γ΄23), και 
όλοι είναι «εκ φύσεως τέκνα οργής» (Εφεσ. β΄3, ε΄6), και 
υποκείμενοι στο θάνατο, «επειδή ο μισθός της αμαρτίας 
είναι θάνατος». (Ρωμ. ς΄23). 

Η Γραφή ονομάζει θεία οργή την αντίδραση του Θεού 
κατά της αμαρτίας και της αδικίας. (Ρωμ. α΄18). Εσκεμμένη 
απόρριψη του αποκαλυμμένου θελήματος του Θεού - το 
νόμο Του - προκαλεί τη δίκαιη οργή Του. (Β΄Βασ. ιζ΄16-18, 
Β΄Χρον. λς΄16). Ο G. E. Ladd έγραψε: «Οι άνθρωποι ηθι-
κώς είναι αμαρτωλοί. Και όταν ο Θεός μετράει τις παραβά-
σεις τους, αναγκάζεται να τους θεωρήσει αμαρτωλούς, ε-
χθρούς, αντικείμενα θείας οργής. Γι’αυτό είναι ηθική και 
θρησκευτική ανάγκη η αγιότητα του Θεού να εκδηλωθεί με 
οργή κατά της αμαρτίας.»1 Και όμως, συγχρόνως ο Θεός 
λαχταράει να σώσει τον επαναστατημένο κόσμο. Ενώ μισεί 
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κάθε αμαρτία, δείχνει ένα τρυφερό ενδιαφέρον για κάθε α-
μαρτωλό. 

 
Η Ανθρώπινη Ανταπόκριση. Οι σχέσεις του Θεού με 

τον Ισραήλ κορυφώθηκαν στη διακονία του Ιησού Χριστού, 
ο οποίος έδειξε ολοκάθαρα «τον υπερβάλλοντα πλούτον 
της χάριτος αυτού». (Εφεσ. β΄7). Ο Ιωάννης είπε: «Είδομεν 
την δόξαν αυτού, δόξαν ως μονογενούς παρά του Πατρός. 
πλήρης χάριτος και αληθείας.» (Ιωάν. α΄14). Ο Παύλος έ-
γραψε για τον Ιησού ότι «εγεννήθη εις ημάς σοφία από 
Θεού, δικαιοσύνη τε και αγιασμός και απολύτρωσις. ΄Ωστε 
καθώς είναι γεγραμμένον, ο καυχώμενος εν Κυρίω ας καυ-
χάται». (Α΄Κορ. α΄30,31). Γι’αυτό ποιος μπορεί να καταφρο-
νήσει «τον πλούτον της χρηστότητος αυτού»; Καθόλου πα-
ράξενο που ο Παύλος τονίζει ότι «η χρηστότης του Θεού» 
είναι που οδηγεί στη μετάνοια. (Ρωμ. β΄4). 

Ακόμη και η ανθρώπινη ανταπόκριση στην προσφορά 
σωτηρίας από το Θεό δεν έχει την προέλευσή της στις αν-
θρώπινες υπάρξεις, αλλά στο Θεό. Η πίστη μας είναι χάρι-
σμα του Θεού (Ρωμ. ιβ΄3), όπως και η μετάνοιά μας (Πράξ. 
ε΄31). Η αγάπη μας ξυπνάει σε ανταπόκριση της αγάπης 
του Θεού. (Α΄Ιωάν. δ΄19). Δεν μπορούμε να σώσουμε τον 
εαυτό μας από το Σατανά, από την αμαρτία, από τις θλίψεις 
και από το θάνατο. «Πάσα η δικαιοσύνη ημών είναι ως ρυ-
παρόν ιμάτιον.» (Ησ. ξδ΄6). «Ο Θεός όμως πλούσιος ων εις 
έλεος, διά την πολλήν αγάπην αυτού με την οποίαν ηγάπη-
σεν ημάς, και ενώ ήμεθα νεκροί διά τα αμαρτήματα, εζωο-
ποίησεν ημάς μετά του Χριστού . . .  Διότι κατά χάριν είσθε 
σεσωσμένοι διά της πίστεως. Και τούτο δεν είναι από σας, 
Θεού το δώρον. Ουχί εξ έργων διά να μη καυχηθή τις.» (Ε-
φεσ. β΄4,5,8,9). 

 
Η Διακονία του Χριστού για τη Διαλλαγή  

Τα καλά νέα είναι ότι «ο Θεός ήτο εν τω Χριστώ, διαλ-
λάσσων τον κόσμον προς εαυτόν». (Β΄Κορ. ε΄19). Αυτή η 
διαλλαγή αποκαθιστά τη σχέση ανάμεσα στο Θεό και στην 



9.  Η ζωή, ο θάνατος και η ανάσταση του Χριστού 

 169

ανθρώπινη φυλή. Το κείμενο δείχνει ότι αυτή η διαδικασία 
διαλλάσσει τους αμαρτωλούς με το Θεό, όχι το Θεό με τους 
αμαρτωλούς. Το κλειδί που οδηγεί τους αμαρτωλούς στο 
Θεό, είναι ο Ιησούς Χριστός. Το σχέδιο της διαλλαγής του 
Θεού είναι ένα θαύμα θείας συγκατάβασης. Ο Θεός είχε 
κάθε δίκαιο να αφήσει την ανθρωπότητα να καταστραφεί. 

΄Οπως ήδη έχουμε σημειώσει, ο Θεός έλαβε την πρωτο-
βουλία να αποκαταστήσει τη διερρηγμένη σχέση ανάμεσα 
στην ανθρωπότητα και σε Αυτόν. Ο Παύλος είπε: «Εχθροί 
όντες εφιλιώθημεν με τον Θεόν διά του θανάτου του Υιού 
αυτού.» Κατά συνέπεια, «αλλά και καυχώμενοι εις τον Θεόν 
διά του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, διά του οποίου έχομεν 
τώρα την φιλίωσιν.» (Ρωμ. ε΄10,11). 

Η διαδικασία της φιλίωσης εμπεριέχει και την έννοια της 
εξιλέωσης.2 

Πολλοί Χριστιανοί περιορίζουν την έννοια της εξιλέωσης 
αποκλειστικά στο λυτρωτικό αποτέλεσμα της ενσάρκωσης, 
των παθών και του θανάτου του Χριστού. Στη λειτουργία 
του αγιαστηρίου, ωστόσο, ο ιλασμός δεν περιείχε μόνο τη 
θανάτωση του προς θυσία αρνιού, αλλά περιείχε και την 
ιερατική διακονία του ραντίσματος του αίματός του στο ίδιο 
το θυσιαστήριο. (Λευιτ. δ΄20,26,35, ις΄15-18,32,33). Σύμ-
φωνα με τη βιβλική αυτή συνήθεια λοιπόν, η εξιλέωση μπο-
ρεί να αναφέρεται τόσο στο θάνατο του Χριστού όσο και στη 
μεσιτική διακονία Του στο ουράνιο αγιαστήριο. Εκεί, ως αρ-
χιερέας, χρησιμοποιεί τα ευεργετήματα της πλήρους και τέ-
λειας εξιλαστήριας θυσίας Του για να ολοκληρώσει τη φιλί-
ωση των ανθρώπων  με το Θεό.3 

Ο Vincent Taylor επίσης παρατήρησε ότι η διδαχή της ε-
ξιλέωσης έχει δύο όψεις, «(α) το σωτήριο έργο του Χριστού, 
και (β) η απόκτηση του έργου Του με την πίστη, σε κλίμακα 
ατομική και συνολική. Αυτά τα δύο μαζί αποτελούν την εξι-
λέωση.» Από αυτή την άποψη συμπέρανε ότι «η εξιλέωση 
επιτελείται για μας και εργάζεται μέσα μας.»4 

Αυτό το κεφάλαιο επικεντρώνεται στην εξιλέωση που έ-
χει σχέση με το θάνατο του Χριστού. Η εξιλέωση συνδυα-
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σμένη με τη διακονία Του ως Αρχιερέα θα συζητηθεί αργό-
τερα. (Δείτε το κεφάλαιο 23). 

 
Η Εξιλαστήρια Θυσία του Χριστού 

Η Εξιλαστήρια θυσία του Χριστού στο Γολγοθά σημείωσε 
την καμπή στις σχέσεις ανάμεσα στο Θεό και στην ανθρω-
πότητα. Αν και υπάρχει καταχώρηση των αμαρτιών των αν-
θρώπων, ως αποτέλεσμα της φιλίωσης, ο Θεός δεν κατα-
λογίζει σε αυτούς τις αμαρτίες τους. (Β΄Κορ. ε΄19). Αυτό δε 
σημαίνει ότι ο Θεός αφαιρεί την τιμωρία, ή ότι η αμαρτία δεν 
ξεσηκώνει την οργή Του. Μάλλον, σημαίνει ότι ο Θεός βρή-
κε τρόπο να χαρίσει τη συγχώρηση στους μετανοημένους 
αμαρτωλούς, ενώ κρατάει τη δικαιοσύνη του αιώνιου νόμου 
Του. 

 
Ο Θάνατος του Χριστού μια Αναγκαιότητα. Για ένα 

στοργικό Θεό να διατηρήσει τη δικαιοσύνη Του, η εξιλαστή-
ρια θυσία του Χριστού έγινε μια «ηθική και νομική αναγκαιό-
τητα». «Η δικαιοσύνη του Θεού απαιτεί η αμαρτία να οδη-
γηθεί στη δίκη. Ως εκ τούτου, ο Θεός πρέπει να εκτελέσει τη 
δίκη της αμαρτίας καθώς και του αμαρτωλού. Στην εκτέλεση 
αυτή ο Υιός του Θεού έλαβε τη θέση μας, τη θέση του α-
μαρτωλού, σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Η εξιλέωση 
ήταν αναγκαία, επειδή ο άνθρωπος βρίσκεται κάτω από τη 
δίκαιη οργή του Θεού. Εδώ είναι η χαρά του ευαγγελίου για 
τη συγχώρηση της αμαρτίας και το μυστήριο του σταυρού 
του Χριστού: η τέλεια δικαιοσύνη του Χριστού ικανοποίησε 
επαρκώς τη θεία δικαιοσύνη, και ο Θεός προθυμοποιείται 
να δεχθεί την αυτοθυσία του Χριστού στη θέση του θανάτου 
του αμαρτωλού.»5 

΄Οσοι είναι απρόθυμοι να δεχθούν το εξιλαστήριο αίμα 
του Χριστού, δε λαμβάνουν άφεση αμαρτιών, και παραμέ-
νουν αντικείμενα της οργής του Θεού. Ο Ιωάννης είπε: 
«΄Οστις πιστεύει εις τον Υιόν, έχει ζωήν αιώνιον. ΄Οστις ό-
μως απειθεί εις τον Υιόν, δεν θέλει ιδεί ζωήν, αλλ’η οργή 
του Θεού μένει επάνω αυτού.» (Ιωάν. γ΄36). 
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Γι’αυτό ο σταυρός επιδεικνύει και το έλεος του Θεού και 
τη δικαιοσύνη Του. «Τον οποίον [Χριστόν] ο Θεός προέθετο 
μέσον εξιλεώσεως διά της πίστεως, εν τω αίματι αυτού, 
προς φανέρωσιν της δικαιοσύνης αυτού, διά την άφεσιν των 
προγενομένων αμαρτημάτων, διά της μακροθυμίας του 
Θεού, προς φανέρωσιν της δικαιοσύνης αυτού εν τω παρό-
ντι καιρώ, διά να ήναι αυτός δίκαιος, και να δικαιόνη τον πι-
στεύοντα εις τον Ιησούν.» (Ρωμ. γ΄25,26). 

 
Τι Εκπλήρωσε η Εξιλαστήρια Θυσία; Ο Πατέρας ο ίδι-

ος παρουσίασε τον Υιό Του ως «μέσον εξιλεώσεως». (Ρωμ. 
γ΄25). «Η χρήση εξιλέωσις στην Καινή Διαθήκη δεν έχει 
σχέση με την παγανιστική έννοια του εξευμενισμού της ορ-
γής του Θεού, ή κατευνασμό ενός εκδικητικού, δεσποτικού 
και ιδιότροπου Θεού.»6 Το κείμενο αποκαλύπτει ότι «ο 
Θεός με το σπλαχνικό θέλημά Του παρουσίασε το Χριστό 
ως τον εξιλασμό για την άγια οργή Του προς την ανθρώπι-
νη ενοχή, επειδή δέχθηκε το Χριστό ως τον αντιπρόσωπο 
του ανθρώπου και το θείο Αντικαταστάτη να υποστεί την 
κρίση Του για την αμαρτία.»7  

Από αυτή την άποψη μπορούμε να κατανοήσουμε την 
περιγραφή του Παύλου για το θάνατο του Χριστού ως 
«προσφοράν και θυσίαν εις τον Θεόν, εις οσμήν ευωδίας.» 
(Εφεσ. ε΄2, Γέν. η΄21, Έξ. κθ΄18, Λευιτ. α΄9). «Η αυτοθυσία 
του Χριστού είναι ευάρεστη στο Θεό επειδή αυτή η προ-
σφορά θυσίας κατέρριψε το φράγμα ανάμεσα στο Θεό και 
στον αμαρτωλό άνθρωπο όπου ο Χριστός επιφορτίσθηκε 
καθολοκληρίαν την οργή του Θεού για την αμαρτία του αν-
θρώπου. Διαμέσου του Χριστού, η οργή του Θεού δε μετα-
τράπηκε σε αγάπη, αλλά αφαιρεθηκε από τον άνθρωπο και 
μεταφέρθηκε στον Υιό Του.»8 

Το εδάφιο Ρωμ. γ΄25 επίσης αποκαλύπτει ότι με τη θυ-
σία του Χριστού η αμαρτία εξιλεώνεται ή καθαρίζεται. Η εξι-
λέωση εστιάζεται επάνω στο έργο του εξιλαστήριου αίματος 
προς το μετανοούντα αμαρτωλό, ο οποίος γνωρίζει την ε-
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μπειρία της συγχώρησης, την αφαίρεση της προσωπικής 
ενοχής και τον καθαρισμό από την αμαρτία.9 

 
Χριστός ο Αντιπρόσωπος, ο Αίρων την Αμαρτία. Η 

Γραφή παρουσιάζει το Χριστό ως τον «αίροντα την αμαρτί-
αν» της ανθρώπινης φυλής. Με μια βαθιά προφητική γλώσ-
σα ο Ησαΐας δήλωσε: «Αυτός ετραυματίσθη διά τας παρα-
βάσεις ημών, εταλαιπωρήθη διά τας ανομίας ημών . . . και ο 
Κύριος έθεσεν επ’αυτόν  την ανομίαν πάντων ημών . . . Ο 
Κύριος ηθέλησε να βασανίση αυτόν, εταλαιπώρησεν αυτόν . 
. . Και αυτός εβάστασε τας αμαρτίας πολλών.» (Ησ. 
νγ΄5,6,10,12, Γαλ. α΄4). Ο Παύλος είχε στη σκέψη του αυτή 
την προφητεία όταν είπε: «Ο Χριστός απέθανε διά τας α-
μαρτίας ημών κατά τας γραφάς.» (Α΄Κορ. ιε΄3). 

Αυτά τα κείμενα στρέφουν την προσοχή μας σε μια ου-
σιώδη έννοια του σχεδίου της σωτηρίας: Οι αμαρτίες και η 
ενοχή που μας μιαίνουν, μπορούν να μεταφερθούν στον 
Αίροντα την αμαρτία του κόσμου, καθαρίζοντας εμάς. 
(Ψαλμ. να΄10). Οι τελετουργικές θυσίες στο αγιαστήριο της 
Παλαιάς Διαθήκης αποκάλυπταν αυτό το ρόλο του Χριστού. 
Εκεί, η μεταφορά της αμαρτίας του μετανοούντος αμαρτω-
λού στο αθώο αρνί συμβόλιζε τη μεταφορά της στο Χριστό 
τον Αίροντα την αμαρτίαν. (Δείτε το κεφάλαιο 4). 

 
Ποιος Είναι ο Ρόλος του Αίματος; Το αίμα έπαιζε ένα 

κεντρικό ρόλο στις εξιλαστήριες θυσίες της λειτουργίας του 
αγιαστηρίου. Ο Θεός προμήθευσε την εξιλέωση όταν είπε: 
«Η ζωή της σαρκός είναι εν τω αίματι . . . διά να κάμητε εξι-
λέωσιν υπέρ των ψυχών σας.» (Λευιτ. ιζ΄11). Μετά τη σφα-
γή του ζώου, ο ιερέας έπρεπε να ραντίσει το αίμα του πριν 
δοθεί η συγχώρηση. 

Η Καινή Διαθήκη αποκαλύπτει ότι οι τελετές της Παλαιάς 
Διαθήκης για την επίτευξη της συγχώρησης, του καθαρι-
σμού και της διαλλαγής διά του αίματος, εκπληρώθηκαν με 
το εξιλαστήριο αίμα του Χριστού στη θυσία του Γολγοθά. 
Αντίθετα προς τον παλαιό τρόπο, η Καινή Διαθήκη λέει: 
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«Πόσω μάλλον το αίμα του Χριστού, όστις διά του Πνεύμα-
τος του αιωνίου προσέφερεν εαυτόν άμωμον εις τον Θεόν, 
θέλει καθαρίσει την συνείδησίν σας από νεκρών έργων, εις 
το να λατρτεύητε τον ζώντα Θεόν;» (Εβρ. θ΄14). Το αίμα 
που χύθηκε από το Χριστό επιτέλεσε την εξιλέωση των α-
μαρτιών. (Ρωμ. γ΄25). Ο Ιωάννης λέει ότι από αγάπη ο 
Θεός «απέστειλε τον Υιόν αυτού ιλασμόν περί των αμαρ-
τιών ημών». (Α΄Ιωάν. δ΄10). 

Συνοπτικά, «το έργο του Θεού για τη συμφιλίωση επιτεύ-
χθηκε με το εξιλαστήριο αίμα (αυτοθυσία) του Ιησού Χρι-
στού, του Υιού Του. Έτσι, ο Θεός είναι και ο δότης και ο δέ-
κτης της συμφιλίωσης».10 
Ο Χριστός - το Λύτρο 

΄Οταν οι ανθρώπινες υπάρξεις πέρασαν στην εξουσία 
της αμαρτίας, πέρασαν στην καταδίκη και στην κατάρα του 
νόμου του Θεού. (Ρωμ. ς’4, Γαλ. γ΄10-13). Δούλοι της α-
μαρτίας (Ρωμ. ς΄17) υποκείμενοι στο θάνατο, είναι ανίκανοι 
να σωθούν. «Ουδείς δύναται ποτέ να εξαγοράσει αδελφόν, 
μηδέ να δώση εις τον Θεόν λύτρον δι’αυτόν.» (Ψαλμ. μθ΄7). 
Μόνο ο Θεός έχει τη δύναμη να λυτρώσει. «Εκ χειρός άδου 
θέλω ελευθερώσει αυτούς, εκ θανάτου θέλω σώσει αυ-
τούς.» (Ωσηέ ιγ΄14). Πώς ο Θεός τους έσωσε; Διαμέσου του 
Ιησού, ο οποίος δήλωσε ότι «δεν ήλθε διά να υπηρετηθή, 
αλλά διά να υπηρετήση, και να δώση την ζωήν αυτού λύ-
τρον αντί πολλών». (Ματθ. κ΄28, Α΄Τιμ. β΄6). Ο Θεός «απέ-
κτησε» την εκκλησία «διά του ιδίου αυτού αίματος». (Πράξ. 
κ΄28). «Διά του οποίου [του Χριστού] έχομεν την απολύ-
τρωσιν διά του αίματος αυτού, την άφεσιν των αμαρτημά-
των.» (Εφεσ. α΄7, Ρωμ. γ΄24). Ο θάνατός Του ήταν «διά να 
μας λυτρώση από πάσης ανομίας, και να μας καθαρίση εις 
εαυτόν λαόν εκλεκτόν, ζηλωτήν καλών έργων». (Τίτον 
β΄14). 

 
Τι Επιτέλεσε το Λύτρο; Ο θάνατος του Χριστού επικύ-

ρωσε την κυριότητα του Θεού επάνω στην ανθρωπότητα. Ο 
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Παύλος είπε: «Δεν είσθε κύριοι εαυτών, διότι ηγοράσθητε 
διά τιμής». (Α’ Κορ. ς΄19,20, Α΄Κορ. ζ΄23). 

Με το θάνατό Του ο Χριστός έθραυσε την εξουσία της 
αμαρτίας, έδωσε τέλος στην πνευματική αιχμαλωσία, αφαί-
ρεσε την καταδίκη και την κατάρα του νόμου και έκανε την 
αιώνια ζωή εφικτή σε όλους τους μετανοούντες αμαρτω-
λούς. Ο Πέτρος είπε για τους πιστούς: «Δεν ελυτρώθητε 
από της ματαίας πατροπαραδότου διαγωγής υμών.» 
(Α΄Πέτρ. α΄18). Ο Παύλος έγραψε πως όσοι ελευθερώθη-
καν από τη δουλεία της αμαρτίας και από τον θανατηφόρο 
καρπό της, «δουλωθέντες εις τον Θεόν, έχετε τον καρπόν 
σας εις αγιασμόν, το δε τέλος, ζωήν αιώνιον». (Ρωμ. ς΄22). 

Το να αγνοήσουμε ή να αρνηθούμε την αρχή του λύτρου 
θα ήταν «να χάσουμε την ίδια την καρδιά του ευαγγελίου 
της χάρης και να αρνηθούμε το βαθύτατο κίνητρο της ευ-
γνωμοσύνης μας προς τον Αμνό του Θεού.»11 Αυτή η αρχή 
είναι το κέντρο της δοξολογίας που αναπέμπεται στην αί-
θουσα του ουράνιου θρόνου: «Εσφάγης και ηγόρασας ημάς 
εις τον Θεόν διά του αίματός σου, εκ πάσης φυλής και 
γλώσσης και λαού και έθνους. Και έκαμες ημάς εις τον 
Θεόν βασιλείς και ιερείς, και θέλομεν βασιλεύσει επί της 
γης.» (Αποκ. ε΄9,10). 

 
Ο Χριστός  Αντιπρόσωπος της Ανθρωπότητας 

Ο Αδάμ καθώς και ο Χριστός - «ο έσχατος Αδάμ», ή «ο 
δεύτερος ΄Ανθρωπος» (Α΄Κορ. ιε΄45,47) - αντιπροσωπεύ-
ουν όλη την ανθρωπότητα. Ενώ η φυσική γέννηση επιφορ-
τίζει κάθε πρόσωπο με τα αποτελέσματα της παράβασης 
του Αδάμ, η πνευματική γέννηση απολαμβάνει τα ευεργε-
τήματα της τέλειας ζωής και της θυσίας του Χριστού. «Επει-
δή καθώς πάντες αποθνήσκουσιν εν τω Αδάμ, ούτω και 
πάντες θέλουσι ζωοποιηθή εν τω Χριστώ.» (Α΄Κορ. ιέ 22). 

Η επανάσταση του Αδάμ έφερε την αμαρτία, την καταδί-
κη και το θάνατο σε όλους. Ο Χριστός αντέστρεψε την κα-
θοδική φορά. Από μεγάλη αγάπη υπέβαλε τον εαυτό Του 
στην θεία κρίση για την αμαρτία και έγινε ο αντιπρόσωπος 
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της ανθρωπότητας. Ο θάνατός Του στη θέση του ανθρώ-
που εξασφάλισε στους μετανοούντες αμαρτωλούς την ε-
λευθερία από την ποινή της αμαρτίας και το δώρο της αιώ-
νιας ζωής. (Β΄Κορ. ε΄21, Ρωμ. ς΄23, Α΄Πέτρ. γ΄18). 

Η Γραφή με πολλή σαφήνεια διδάσκει την παγκοσμιότη-
τα του θανάτου του Χριστού στη θέση του ανθρώπου. «Διά 
της χάριτος του Θεού» ο Χριστός γεύθηκε το θάνατο για τον 
καθένα. (Εβρ. β΄9). ΄Οπως ο Αδάμ, όλοι έχουν αμαρτήσει 
(Ρωμ. ε΄12), γι’αυτό ο καθένας γνωρίζει το θάνατο - τον 
πρώτο θάνατο. Το θάνατο που ο Χριστός δοκίμασε για τον 
καθένα, ήταν ο δεύτερος θάνατος - η πλήρης κατάρα του 
θανάτου. (Αποκ. κ΄6, δείτε το κεφάλαιο 26). 

 
Η Ζωή του Χριστού και η Σωτηρία 

«Διότι, εάν εχθροί όντες εφιλιώθημεν με τον Θεόν διά 
του θανάτου του Υιού αυτού, πολλώ μάλλον φιλιωθέντες 
θέλομεν σωθή διά της ζωής αυτού.» (Ρωμ. ε΄10). Η ζωή του 
Χριστού καθώς και ο θάνατός Του γεφύρωσαν το χάσμα 
που άνοιξε η αμαρτία. Και τα δύο είναι αναγκαία και συμ-
βάλλουν στη σωτηρία μας. 

 
Τι Κάνει η Τέλεια Ζωή του Χριστού για Μας; Ο Ιησούς 

διήγε μια αγνή, άγια και στοργική ζωή, στηριζόμενος τελεί-
ως στο Θεό. Αυτή την πολύτιμη ζωή τη μοιράζεται με τους 
μετανοούντες αμαρτωλούς ως ένα δώρο. Ο τέλειος χαρα-
κτήρας Του περιγράφεται ως ένδυμα γάμου (Ματθ. κβ΄11) ή 
ως ένδυμα δικαιοσύνης (Ησ. ξα΄10), το οποίο δίνει για να 
καλύψει τα ρυπαρά ράκη των ανθρώπινων προσπαθειών 
να φθάσουν στη δικαιοσύνη. (Ησ ξδ΄6). 

Παρά την ανθρώπινη διαφθορά μας, όταν υποτασσόμα-
στε στο Χριστό, η καρδιά μας ενώνεται με την καρδιά Του, η 
θέλησή μας αναμιγνύεται με τη θέλησή Του, η διάνοιά μας 
γίνεται ένα με τη διάνοιά Του, οι σκέψεις μας αιχμαλωτίζο-
νται από Αυτόν. Ζούμε τη ζωή Του. Καλυπτόμαστε με το 
ένδυμα της δικαιοσύνης. ΄Οταν ο Θεός βλέπει τον πιστό, 
μετανοημένο αμαρτωλό, δε βλέπει τη γυμνότητα ή παρα-
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μόρφωση της αμαρτίας, αλλά το ένδυμα της δικαιοσύνης 
που διαμόρφωσε η τέλεια υπακοή του Χριστού στο νόμο.12 
Κανείς δεν μπορεί να γίνει πραγματικά δίκαιος αν δεν κα-
λυφθεί με αυτό το ένδυμα. 

Στην παραβολή με το ένδυμα γάμου, ο καλεσμένος που 
έφθασε με τα δικά του ρούχα, δεν εκδιώχθηκε για απιστία. 
Είχε δεχθεί την πρόσκληση για γεύμα (Ματθ. κβ΄10). Αλλά η 
προσέλευσή του δεν ήταν αρκετή. Χρειαζόταν το ένδυμα 
του γάμου. Έτσι, και το να πιστεύουμε στο σταυρό δεν είναι 
αρκετό. Για να είμαστε ευπαρουσίαστοι μπροστά στο Βασι-
λιά, χρειαζόμαστε επίσης την τέλεια ζωή του Χριστού, το 
δίκαιο χαρακτήρα Του. 

Σαν αμαρτωλοί, δε χρειαζόμαστε μόνο να σβήσει το χρέ-
ος μας, αλλά και να αποκατασταθεί ο λογαριασμός μας 
στην τράπεζα. Χρειαζόμαστε περισσότερο από μια αποφυ-
λάκιση. Χρειαζόμαστε να υιοθετηθούμε στην οικογένεια του 
Βασιλιά. Η μεσιτική διακονία του αναστημένου Χριστού έχει 
το διπλό σκοπό της συγχώρησης και της ένδυσης - την εκ-
δήλωση στη ζωή μας του θανάτου και της ζωής Του και τη 
θέση μας ενώπιον του Θεού. Το «τετέλεσται» του Γολγοθά 
σημάδευσε την ολοκλήρωση της τέλειας ζωής και της τέλει-
ας θυσίας. Οι αμαρτωλοί έχουν ανάγκη και τα δύο. 

 
Η Έμπνευση της Ζωής του Χριστού. Η ζωή του Χρι-

στού στη γη έδωσε στην ανθρωπότητα ένα υπόδειγμα 
ζωής. Ο Πέτρος, επί παραδείγματι, μας συνιστά ως υπό-
δειγμα τον τρόπο με τον οποίο Αυτός αντιμετώπισε τις επι-
θέσεις που δέχθηκε. (Α΄Πέτρ. β΄21-23). Αυτός που ήταν 
όπως εμείς, που πειράσθηκε όπως ακριβώς και μεις, απέ-
δειξε πως όσοι εξαρτώνται από τη δύναμη του Θεού, μπο-
ρούν να απαλλαγούν από τα γρανάζια της αμαρτίας. Η ζωή 
του Χριστού εξασφαλίζει τη βεβαιότητα ότι μπορούμε να 
ζούμε νικηφόρα. Ο Παύλος βεβαιώνει: «Τα πάντα δύναμαι 
διά του ενδυναμούντος με Χριστού.» (Φιλιπ. δ΄13). 

 
Η Ανάσταση του Χριστού και η Σωτηρία 
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Ο Παύλος είπε: «Αν ο Χριστός δεν ανέστη, μάταιον άρα 
είναι το κήρυγμα ημών, ματαία δε και η πίστις σας», και «έτι 
είσθε εν ταις αμαρτίαις υμών.» (Α΄Κορ. ιε΄14,17). Ο Ιησούς 
Χριστός αναστήθηκε σωματικά (Λουκά κδ΄36-43), αναλήφ-
θηκε στον ουρανό ως Θεάνθρωπος, και άρχισε το κρίσιμο 
μεσιτικό έργο Του στα δεξιά του Θεού Πατέρα. (Εβρ. η΄1,2, 
δείτε το κεφάλαιο 4). 

Η ανάσταση του Χριστού έδωσε νόημα στο σταυρό τον 
οποίον δε μπόρεσαν να δουν οι διασκορπισθέντες μαθητές 
Του την Παρασκευή της σταύρωσης. Η ανάστασή Του με-
ταμόρφωσε αυτούς τους ανθρώπους σε ισχυρή δύναμη 
που άλλαξε την ιστορία. Η ανάσταση - ποτέ αποχωρισμένη 
από τη σταύρωση - έγινε το κέντρο της αποστολής τους. 
Διακήρυξαν το Χριστό που έζησε, σταυρώθηκε και θριάμ-
βευσε κατά των δυνάμεων του κακού. Εδώ βρίσκεται η δύ-
ναμη του αποστολικού μηνύματος. Ο Philip Scaff έγραψε: 
«Η ανάσταση του Χριστού είναι εμφατικά μια ερώτηση-
δοκιμή από την οποία εξαρτάται η αλήθεια ή η πλάνη της 
χριστιανικής θρησκείας. Αυτή είναι ή το μέγιστο θαύμα ή η 
μέγιστη απάτη που έχει καταγραφεί στην ιστορία.»13 Ο 
Wilbur M. Smith έκανε το σχόλιο: «Η ανάσταση του Χριστού 
είναι το φρούριο της χριστιανικής πίστης. Αυτή είναι η διδα-
χή που ανέτρεψε τον κόσμο κατά τον πρώτο αιώνα, που 
ανύψωσε ιδιαίτερα το Χριστιανισμό πάνω από τον Ιουδαϊ-
σμό και τις ειδωλολατρικές θρησκείες του κόσμου της Με-
σογείου. Αν αυτό αληθεύει, τότε αληθεύει σχεδόν και για 
κάθε τι που είναι ζωτικό και μοναδικό στο Ευαγγέλιο του 
Κυρίου Ιησού Χριστού: ‘’Εάν ο Χριστός δεν ανέστη, ματαία 
η πίστις σας.’’ (Α΄Κορ. ιε΄17).»14 

Η σημερινή διακονία του Χριστού έχει τις ρίζες της στο 
θάνατο και στην ανάστασή Του. Ενώ η εξιλαστήρια θυσία 
του Γολγοθά ήταν επαρκής και πλήρης, χωρίς την ανάστα-
ση δε θα είχαμε τη βεβαιότητα ότι ο Χριστός είχε επιτυχώς 
ολοκληρώσει τη θεία αποστολή Του στη γη. Το ότι ο Χρι-
στός αναστήθηκε, βεβαιώνει την πραγματικότητα της ζωής 
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πέρα από τον τάφο και αποδεικνύει την αληθότητα της υ-
πόσχεσης του Θεού για την αιώνια ζωή εν Αυτώ. 
 
Τα Αποτελέσματα της Σώζουσας Διακονίας του Χριστού 

Η εξιλαστήρια διακονία του Χριστού επηρεάζει όχι μόνο 
την ανθρώπινη φυλή, αλλά το σύμπαν ολόκληρο. 

 
Συμφιλίωση σε ΄Ολο το Σύμπαν. Ο Παύλος αποκαλύ-

πτει τη μεγαλοσύνη της σωτηρίας του Χριστού μέσα στην 
εκκλησία και διαμέσου αυτής: «Διά να γνωρισθή τώρα διά 
της εκκλησίας εν τοις επουρανίοις εις τας αρχάς και τας ε-
ξουσίας η πολυποίκιλος σοφία του Θεού.» (Εφεσ. γ΄10). Και 
αλλού βεβαιώνει ότι ευδόκησε ο Θεός διαμέσου του Ιησού 
«να συνδιαλλάξη τα πάντα προς εαυτόν, ειρηνοποιήσας διά 
του αίματος του σταυρού αυτού, δι’αυτού, είτε τα επί της γης 
είτε τα εν τοις ουρανοίς». (Κολ. α΄20). Ο Παύλος αποκάλυ-
ψε τα εκπληκτικά αποτελέσματα της συμφιλίωσης: «Διά να 
κλίνη εις το όνομα του Ιησού παν γόνυ επουρανίων και επι-
γείων και καταχθονίων, και πάσα γλώσσα να ομολογήση ότι 
ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος, εις δόξαν Θεού Πατρός.» 
(Φιλιπ. β΄10,11). 

 
Η Υπεράσπιση του Νόμου του Θεού. Η τέλεια εξιλα-

στήρια θυσία του Χριστού ύψωσε τη δικαιοσύνη και την α-
γαθοσύνη  του αγίου νόμου του Θεού καθώς και τον ευμενή 
χαρακτήρα Του. Ο θάνατος του Χριστού και τα λύτρα ικα-
νοποίησαν τις απαιτήσεις του νόμου (ότι η αμαρτία πρέπει 
να τιμωρηθεί), δικαιώνοντας συγχρόνως τους μετανοούντες 
αμαρτωλούς με τη χάρη και το έλεός Του. Ο Παύλος είπε: 
«Κατέκρινε την αμαρτίαν εν τη σαρκί, διά να πληρωθή η 
δικαιοσύνη του νόμου εις ημάς τους μη περιπατούντας κατά 
την σάρκα, αλλά κατά το Πνεύμα.» (Ρωμ. η΄3,4). 

 
Δικαίωση. Η συμφιλίωση γίνεται αποτελεσματική, μόνο 

όταν η συγχώρηση γίνεται δεκτή. Ο άσωτος υιός συμφιλιώ-
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θηκε με τον πατέρα του όταν δέχθηκε την αγάπη και τη 
συγχώρηση του πατέρα του.  

«΄Οσοι με την πίστη δέχονται ότι ο Θεός συμφιλιώθηκε 
με τον κόσμο διαμέσου του Χριστού και υποτάσσονται σε 
Αυτόν, θα λάβουν από το Θεό το ανεκτίμητο δώρο της δι-
καίωσης με τον άμεσο καρπό της ειρήνης με το Θεό. (Ρωμ. 
ε΄1). Μη όντας πια αντικείμενο θείας οργής, οι δικαιωμένοι 
πιστοί γίνονται αντικείμενο θείας εύνοιας. Με ελεύθερη 
πρόσβαση στο θρόνο του Θεού διά του Χριστού, λαμβά-
νουν τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος για να καταρρίψουν 
το μεσότοιχο του φραγμού της εχθρότητας μεταξύ των αν-
θρώπων, που συμβολιζόταν με την εχθρότητα μεταξύ των 
Ιουδαίων και των Εθνικών. (Εφεσ. β΄14-16).»15 

 
Η Ματαιότητα της Σωτηρίας με τα Έργα. Η διακονία 

του Θεού για τη συμφιλίωση αποκαλύπτει τη ματαιότητα  
των ανθρώπινων προσπαθειών να επιτευχθεί η σωτηρία με 
τα έργα του νόμου. Η βαθιά γνώση της θείας χάρης οδηγεί 
στην αποδοχή της δικαίωσης μέσα από την πίστη στον Ιη-
σού Χριστό. Η ευγνωμοσύνη εκείνων που γνωρίζουν την 
εμπειρία της συγχώρησης, καθιστά την υπακοή μια χαρά. 
Τότε τα έργα δεν είναι η βάση της σωτηρίας αλλά η καρπο-
φορία της.16 

 
Μια Νέα Σχέση με το Θεό. Η εμπειρία της θείας χάρης 

την οποία προσφέρει η τέλεια ζωή υπακοής του Χριστού, η 
δικαιοσύνη Του και ο εξιλαστήριος θάνατος ως δώρο, οδη-
γεί σε μια βαθύτερη σχέση με το Θεό. Ευγνωμοσύνη, δοξο-
λογία και χαρά ανυψώνονται, η υπακοή γίνεται τρυφή, η με-
λέτη του λόγου Του χαρά, και η διάνοια χώρος ετοιμασμέ-
νος για να διαμείνει το ΄Αγιο Πνεύμα. Μια νέα σχέση λαμβά-
νει χώρα ανάμεσα στο Θεό και στο μετανοούντα αμαρτωλό. 
Είναι μια συναναστροφή που βασίζεται στην αγάπη και στο 
θαυμασμό, και όχι στο φόβο και στην υποχρέωση. (Ιωάν. 
ιε΄1-10). 
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΄Οσο περισσότερο καταλαβαίνουμε τη χάρη του Θεού 
στο φως του σταυρού, τόσο λιγότερο θα αισθανόμαστε αυ-
τοδικαίωση και τόσο περισσότερο θα συνειδητοποιούμε 
πόσο ευλογημένοι είμαστε. Η ίδια δύναμη του Αγίου Πνεύ-
ματος που ενήργησε στο Χριστό κατά την ανάστασή Του, 
θα μεταβάλει τη ζωή μας. Αντί για την πτώση, θα έχουμε 
την εμπειρία της καθημερινής νίκης κατά της αμαρτίας. 

 
Το Κίνητρο για Αποστολή. Η θαυμαστή αγάπη που απο-
καλύπτεται στη διακονία του Θεού για συμφιλίωση διαμέσου 
του Ιησού Χριστού, μας δίνει το κίνητρο να μοιρασθούμε το 
ευαγγέλιο με άλλους. ΄Οταν έχουμε μέσα μας αυτή την ε-
μπειρία, δεν μπορούμε να κρατήσουμε μυστικό το γεγονός 
ότι ο Θεός δε θα λογαριάσει την αμαρτία εκείνων οι οποίοι 
δέχονται τη θυσία του Χριστού για τις αμαρτίες. Θα δώσου-
με στους άλλους τη συγκινητική πρόσκληση του ευαγγελίου 
«συνδιαλλάγητε προς τον Θεό, διότι τον μη γνωρίσαντα 
αμαρτίαν έκαμεν υπέρ ημών αμαρτίαν, διά να γείνωμεν η-
μείς δικαιοσύνη του Θεού δι’αυτού.» (Β΄Κορ. ε΄20,21). 
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Οι Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης   
Ημέρας  Πιστεύουν . . . 
 

Από άπειρη αγάπη και ευσπλαχνία ο Θεός έκανε 

το Χριστό, ο οποίος δε γνώρισε την αμαρτία, να γί-

νει για μας αμαρτία, ούτως ώστε εμείς να γίνουμε 

εν Αυτώ η δικαιοσύνη του Θεού. Οδηγούμενοι από 

το ΄Αγιο Πνεύμα, αισθανόμαστε την ανάγκη μας, 

αναγνωρίζουμε την αμαρτωλότητά μας, μετανοού-

με για τις παραβάσεις μας και δείχνουμε πίστη 

στον Ιησού ως Κύριο και Χριστό, ως Αντικαταστάτη 

και Παράδειγμα. Αυτή η πίστη η οποία δέχεται τη 

σωτηρία, έρχεται με τη θεία δύναμη του Λόγου και 

είναι το δώρο της χάρης του Θεού. Διαμέσου του 

Χριστού δικαιωνόμαστε, υιοθετημένοι ως υιοί και 

θυγατέρες του Θεού, και ελευθερωμένοι από την 

κυριαρχία της αμαρτίας. Διά του Αγίου Πνεύματος 

αναγεννιόμαστε και αγιαζόμαστε. Το ΄Αγιο Πνεύμα 

ανανεώνει τη διάνοιά μας, γράφει το νόμο της α-

γάπης του Θεού στην καρδιά μας και μας δίνει τη 

δύναμη να ζήσουμε άγια ζωή. Ενοικώντας σε Αυ-
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τόν, μετέχουμε στη θεία φύση και έχουμε τη βε-

βαιότητα της σωτηρίας τώρα και κατά την κρίση.- 

Βασικές Διδαχές, 10 

 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 

 
Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΤΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ 

 
Πριν από αιώνες o ποιμένας του Hermas ονειρεύθηκε 

μια ρυτιδωμένη γηραιά γυναίκα πολύ ηλικιωμένη. Στο όνει-
ρό του, καθώς περνούσε ο καιρός, αυτή άρχισε να αλλάζει. 
Ενώ το σώμα της ήταν γηρασμένο και τα μαλλιά της λευκά, 
το πρόσωπό της φαινόταν νεότερο. Πραγματικά, είχε ξανα-
βρεί τα νιάτα της. 

Ο T. F. Torrance παρομοίασε τη γυναίκα με την εκκλησί-
α.1 Οι Χριστιανοί δεν μπορεί να είναι στατικοί. Αν το ΄Αγιο 
Πνεύμα βασιλεύει μέσα τους (Ρωμ. η΄9), αυτοί βρίσκονται 
σε διαδικασία αλλαγής. 

Ο Παύλος είπε: «Ο Χριστός ηγάπησε την εκκλησίαν και 
παρέδωκεν εαυτόν υπέρ αυτής, διά να αγιάση αυτήν, καθα-
ρίσας με το λουτρόν του ύδατος διά του λόγου. Διά να πα-
ραστήση αυτήν εις εαυτόν ένδοξον εκκλησίαν, μη έχουσαν 
κηλίδα, ή ρυτίδα, ή τι των τοιούτων.» (Εφεσ. ε΄25-27). Ένας 
τέτοιος καθαρισμός είναι ο σκοπός της εκκλησίας. Γι’αυτό οι 
πιστοί που αποτελούν την εκκλησία, μπορούν να βεβαιώ-
σουν πως «εάν και ο εξωτερικός ημών άνθρωπος φθείρη-
ται, ο εσωτερικός όμως ανανεούται καθ’εκάστην ημέραν». 
(Β΄Κορ. δ΄16). «Ημείς δε πάντες βλέποντες ως εν κατό-
πτρω την δόξαν του Κυρίου με αποκεκαλυμμένον πρόσω-
πον, μεταμορφούμεθα εις την αυτήν εικόνα από δόξης εις 
δόξαν, καθώς από του Πνεύματος του Κυρίου.» (Β΄Κορ. 
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γ΄18). Αυτή η μεταμόρφωση είναι η έσχατη εσωτερική Πε-
ντηκοστή. 

Μέσα από τη Βίβλο οι περιγραφές της εμπειρίας του πι-
στού - η σωτηρία, η δικαίωση, ο αγιασμός, ο καθαρισμός 
και η λύτρωση - αναφέρονται (1) ως ήδη να έχουν πραγμα-
τοποιηθεί, (2) ότι τώρα πραγματοποιούνται, και (3) ότι θα 
πραγματοποιηθούν στο μέλλον. Κατανοώντας αυτές τις 
τρεις προοπτικές, έχουμε τη λύση της φαινομενικής έντασης 
στην έμφαση σχετικά με τη δικαίωση και τον αγιασμό. Αυτό 
το κεφάλαιο, συνεπώς, διαιρείται σε τρία κύρια τμήματα που 
ασχολούνται με τη σωτηρία του πιστού στο παρελθόν, στο 
παρόν και στο μέλλον. 

 
Η Εμπειρία της Σωτηρίας και το Παρελθόν 

Μια τεκμηριωμένη γνώση για το Θεό, για την αγάπη Του 
και την καλοσύνη Του είναι ανεπαρκής. Η προσπάθεια βελ-
τίωσης χωρίς το Χριστό είναι αποτυχία. Η εμπειρία της σω-
τηρίας που φθάνει στα βάθη της ψυχής, προέρχεται μόνο 
από το Θεό. Μιλώντας για την εμπειρία αυτή ο Χριστός εί-
πε: «Εάν τις δεν γεννηθή άνωθεν, δεν δύναται να ίδη την 
βασιλείαν του Θεού . . . Εάν τις δεν γεννηθή εξ ύδατος και 
Πνεύματος, δεν δύναται να εισέλθη εις την βασιλείαν του 
Θεού.» (Ιωάν. γ΄3,5). 

Μόνο μέσω του Ιησού Χριστού μπορεί κανείς να έχει την 
εμπειρία της σωτηρίας, «διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό 
τον ουρανόν δεδομένον μεταξύ των ανθρώπων, διά του 
οποίου πρέπει να σωθώμεν». (Πράξ. δ΄12). Ο Ιησούς είπε: 
«Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Ουδείς έρχεται 
προς τον Πατέρα ειμή δι’εμού.» (Ιωάν. ιδ΄6) 

Η εμπειρία της σωτηρίας εμπεριέχει μετάνοια, εξομολό-
γηση, συγχώρηση, δικαίωση και αγιασμό. 

 
Μετάνοια. Ακριβώς λίγο πριν από τη σταύρωσή Του, ο 

Ιησούς υποσχέθηκε στους μαθητές Του το ΄Αγιο Πνεύμα το 
οποίο θα Τον αποκάλυπτε ελέγχοντας «τον κόσμον περί 
αμαρτίας, και περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως». (Ιωάν. 
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ις΄8). ΄Οταν κατά την Πεντηκοστή το ΄Αγιο Πνεύμα έλεγξε 
τους ανθρώπους για την ανάγκη τους για Σωτήρα, και αυτοί 
ρώτησαν πώς θα έπρεπε να ανταποκριθούν, ο Πέτρος α-
πάντησε: «Μετανοήσατε!» (Πράξ. β΄37,38, γ΄19). 

1. Τι είναι μετάνοια; Η αντίστοιχη εβραϊκή λέξη ναχάμ 
είναι λυπάμαι, μετανοώ. Στα ελληνικά, φυσικά, είναι αλλάζω 
νουν και κατ’επέκταση αισθάνομαι τύψεις. Η γνήσια μετά-
νοια είναι αποτέλεσμα ριζικής αλλαγής της στάσης απέναντι 
στο Θεό και απέναντι στην αμαρτία. ΄Οσοι δέχονται το 
Πνεύμα του Θεού, πείθονται για τη σοβαρότητα της αμαρτί-
ας και οδηγούνται να κατανοήσουν τη δικαιοσύνη του Θεού 
και τη δική τους κατάσταση απώλειας. Αισθάνονται λύπη 
και ενοχή. Αναγνωρίζοντας την αλήθεια ότι «ο κρύπτων τας 
αμαρτίας αυτού δεν θέλει ευοδωθή, ο δε εξομολογούμενος 
και παραιτών αυτάς θέλει ελεηθή» (Παρ. κη΄13), ομολογούν 
τις συγκεκριμένες αμαρτίες. Με σταθερή εξάσκηση της θέ-
λησής τους, υποτάσσονται ολοκληρωτικά στο Σωτήρα και 
αρνούνται την αμαρτωλή διαγωγή. Έτσι, η μετάνοια φθάνει 
στο ανώτατο σημείο, στην επιστροφή. (Πράξ. ιε΄3).2  

Η μετάνοια του Δαβίδ για τις αμαρτίες της μοιχείας και 
του φόνου είναι έντονο παράδειγμα πώς αυτή η εμπειρία 
ετοιμάζει το δρόμο για τη νίκη κατά της αμαρτίας. Ελεγχό-
μενος από το ΄Αγιο Πνεύμα, αηδίασε την αμαρτία του, πέν-
θησε γι’αυτή και ικέτευσε για αγνότητα: «Τα ανομήματά μου 
εγώ γνωρίζω, και η αμαρτία μου ενώπιόν μου είναι διαπα-
ντός.» «Ελέησόν με, ω Θεέ, κατά το έλεός σου. Κατά το 
πλήθος των οικτιρμών σου εξάλειψον τα ανομήματά μου.» 
«Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμοί, Θεέ, και πνεύμα ευθές 
ανανέωσον εντός μου.» (Ψαλμ. να΄3,1,10). Η ακόλουθη 
εμπειρία του Δαβίδ αποδεικνύει ότι ο Θεός όχι μόνο εξα-
σφαλίζει τη συγχώρηση της αμαρτίας, αλλά και μας διεκδικεί 
από την αμαρτία. 

Αν και η μετάνοια προηγείται της συγχώρησης, ο αμαρ-
τωλός δεν μπορεί, με τη μετάνοια, να εξασφαλίσει την ευ-
λογία του Θεού. Πράγματι, ο αμαρτωλός δεν μπορεί από 
μόνος του να παράγει τη μετάνοια. Αυτό είναι δώρο του 
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Θεού. (Πράξ. ε΄31, Ρωμ. β΄4). Το ΄Αγιο Πνεύμα έλκει τον 
αμαρτωλό προς το Χριστό, για να βρει τη μετάνοια, αυτή 
την ολόκαρδη θλίψη για την αμαρτία. 

2. Κίνητρα για μετάνοια. Ο Χριστός είπε: «Και εγώ εάν 
υψωθώ εκ της γης, θέλω ελκύσει πάντας προς εμαυτόν.» 
(Ιωάν. ιβ΄32). Η καρδιά μαλακώνει και υποτάσσεται όταν 
αισθανόμαστε ότι ο θάνατος του Χριστού μάς δικαιώνει και 
μας ελευθερώνει από την ποινή του θανάτου. Φαντασθείτε 
τα αισθήματα του μελλοθανάτου που περιμένει την εκτέλε-
σή του όταν ξαφνικά του δίνουν στο χέρι του ένα έγγραφο 
χάρης. 

Μέσω του Χριστού ο μετανοών αμαρτωλός όχι μόνο 
συγχωρείται, αλλά θεωρείται και δίκαιος. Δεν του αξίζει και 
ούτε μπορεί να κερδίσει μια τέτοια μεταχείριση. ΄Οπως εξη-
γεί ο Παύλος, ο Χριστός πέθανε για τη δικαίωσή μας ενώ 
ήμασταν ασθενείς, αμαρτωλοί, ασεβείς, και εχθροί του 
Θεού. (Ρωμ. ε΄6-10). Τίποτε δε συγκινεί τα βάθη της ψυχής 
όσο το αίσθημα της αγάπης του Χριστού που συγχωρεί. 
΄Οταν οι αμαρτωλοί ενατενίζουν την ανεξιχνίαστη θεία αγά-
πη που εκδηλώθηκε στο σταυρό, λαμβάνουν το ισχυρότερο 
κίνητρο για μετάνοια. Αυτή είναι η χρηστότητα του Θεού 
που μας οδηγεί στη μετάνοια. (Ρωμ. β΄4). 

 
Δικαίωση. Από άπειρη αγάπη και από έλεος ο Θεός  

«τον μη γνωρίσαντα αμαρτίαν [το Χριστό] έκαμεν υπέρ η-
μών αμαρτίαν, διά να γείνωμεν ημείς δικαιοσύνη του Θεού 
δι’αυτού». (Β΄Κορ. ε΄21). Με την πίστη στον Ιησού, η καρδιά 
γεμίζει από το Πνεύμα Του. Με την ίδια πίστη, που είναι 
δώρο της χάρης του Θεού (Ρωμ. ιβ΄3, Εφεσ. β΄8), οι μετα-
νοούντες αμαρτωλοί δικαιώνονται. (Ρωμ. γ΄28). 

Η λέξη ‘’δικαίωσις’’ προέρχεται από τη λέξη δικαίωμα 
που σημαίνει ‘’δίκαιη απαίτηση, πράξη’’, ‘’ρύθμιση’’, ‘’δικα-
στική απόφαση’’, ‘’πράξη δικαιοσύνης’’, ‘’διεκδίκηση’’, ‘’α-
θώωση’’. Και το σχετικό ρήμα δικαιώνω σημαίνει ‘’καθιστώ 
κάποιον δίκαιο’’, ‘’τον αθωώνω’’, ‘’τον ελευθερώνω’’, ‘’τον 



10.  Η εμπειρία της σωτηρίας 

 187

καθιστώ αγνό’’, ‘’διεκδικώ’’, ‘’εφαρμόζω δικαιοσύνη’’ δίνει 
συμπληρωματική έννοια στη σημασία της λέξης.3  

Γενικά, η δικαίωση, όπως χρησιμοποιείται θεολογικά, εί-
ναι «η θεία πράξη με την οποία ο Θεός δηλώνει ένα μετα-
νοούντα αμαρτωλό δίκαιο, ή τον βλέπει ως δίκαιο. Η δικαί-
ωση είναι το αντίθετο της καταδίκης. (Ρωμ. ε΄16).»4 Η βάση 
για τη δικαίωση βρίσκεται όχι στην υπακοή μας, αλλά στο 
Χριστό, διότι «καθώς δι’ενός αμαρτήματος ήλθε κατάκρισις 
εις πάντας ανθρώπους, ούτω και διά μιας δικαιοσύνης ήλ-
θεν εις πάντας ανθρώπους δικαίωσις εις ζωήν . . . Διά της 
υπακοής του ενός πολλοί θέλουσι κατασταθή δίκαιοι.» 
(Ρωμ. ε΄18,19). Ο Χριστός δίνει αυτή την υπακοή σε εκεί-
νους που «δικαιούνται δωρεάν με την χάριν αυτού». (Ρωμ. 
γ΄24). «Ουχί εξ έργων δικαιοσύνης, τα οποία επράξαμεν 
ημείς, αλλά κατά το έλεος αυτού έσωσεν ημάς.» (Τίτον γ΄5). 

1. Ο ρόλος της πίστης και των έργων. Πολλοί, λαθε-
μένα, πιστεύουν ότι η παρουσίασή τους ή μη ενώπιον του 
Θεού εξαρτάται από τα καλά ή τα κακά έργα τους. Θέτοντας 
την ερώτηση ποιοι δικαιώνονται ενώπιον του Θεού, με τρό-
πο κατηγορηματικό ο Παύλος δήλωσε: «Νομίζω ότι τα πά-
ντα είναι ζημία . . . διά να κερδήσω τον Χριστόν και να ευ-
ρεθώ εν αυτώ, μη έχων ιδικήν μου δικαιοσύνην την εκ του 
νόμου, αλλά την διά πίστεως του Χριστού, την δικαιοσύνην 
την εκ Θεού διά πίστεως.» (Φιλιπ. γ΄8,9). Αναφέρθηκε στον 
Αβραάμ, ο οποίος «επίστευσεν εις τον Θεόν, και ελογίσθη 
εις αυτόν εις δικαιοσύνην.» (Ρωμ. γ΄3, Γέν. ιε΄6). Δικαιώθηκε 
πριν να υποστεί την περιτομή και όχι λόγω της περιτομής. 
(Ρωμ. δ΄9,10). 

Τι είδους πίστη είχε ο Αβραάμ; Η Γραφή αποκαλύπτει ότι 
«διά πίστεως υπήκουσεν ο Αβραάμ» όταν ο Θεός τον κά-
λεσε να αφήσει την πατρίδα του και να ταξιδεύσει «μη εξεύ-
ρων πού υπάγει». (Εβρ. ια΄8-10, Γέν. ιβ΄4, ιγ΄18). Το ότι είχε 
γνήσια, ζωντανή πίστη στο Θεό, το έδειξε με την υπακοή 
του. Δικαιώθηκε με βάση τη δυναμική πίστη του. 

Ο απόστολος Ιάκωβος μας προειδοποιεί για μια λαθεμέ-
νη αντίληψη της δικαίωσης μέσω της πίστης: ότι δηλαδή 
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κάποιος μπορεί να δικαιωθεί διαμέσου αυτής χωρίς να πα-
ρουσιάσει τα αντίστοιχα έργα. Έδειξε πως η γνήσια πίστη 
δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς έργα. ΄Οπως ο Παύλος, έτσι 
και ο Ιάκωβος χρησιμοποίησε ως παράδειγμα για την άπο-
ψή του την πείρα του Αβραάμ. Προσφέροντας τον Ισαάκ - 
το γιο του, ο Αβραάμ απέδειξε την πίστη του. Και στη συνέ-
χεια ρώτησε: «Βλέπεις ότι η πίστις συνήργει εις τα έργα αυ-
τού; και εκ των έργων η πίστις ετελειώθη;» «Ούτω και η πί-
στις, εάν δεν έχει έργα, νεκρά είναι καθ’εαυτήν.» (Ιακ. 
β΄21,22,17). 

Η πείρα του Αβραάμ αποκάλυψε ότι τα έργα αποτελούν 
απόδειξη της αληθινής σχέσης με το Θεό. Ως εκ τούτου, η 
πίστη που οδηγεί στη δικαίωση, είναι μια ζώσα πίστη που 
εργάζεται. (Ιακ. β΄24). 

Ο Παύλος και ο Ιάκωβος συμφωνούν στη δικαίωση δια-
μέσου της πίστης. Ενώ ο Παύλος γνωστοποίησε το λάθος 
να αποκτήσει κανείς τη δικαίωση μέσα από τα έργα, ο Ιά-
κωβος γνωστοποίησε την εξίσου επικίνδυνη άποψη της δι-
καίωσης χωρίς τα αντίστοιχα έργα. Ούτε τα έργα, ούτε η 
νεκρή πίστη οδηγούν στη δικαίωση. Μπορεί αυτή να πραγ-
ματοποιηθεί μόνο με γνήσια πίστη η οποία ενεργεί μέσα 
από την αγάπη (Γαλ. ε΄6) και καθαρίζει την ψυχή. 

2. Η εμπειρία της δικαίωσης. Αφού δικαιωθήκαμε με 
την πίστη στο Χριστό, Αυτός μας καταλογίζει τη δικαιοσύνη 
Του. Είμαστε τακτοποιημένοι με το Θεό επειδή ο Χριστός 
είναι Αντικαταστάτης μας. Ο Παύλος είπε ότι ο Θεός «τον 
μη γνωρίσαντα αμαρτίαν έκαμεν υπέρ ημών αμαρτίαν, διά 
να γείνωμεν ημείς δικαιοσύνη του Θεού δι’αυτού». (Β΄Κορ. 
ε΄21). Σαν μετανοημένοι αμαρτωλοί, έχουμε την εμπειρία 
της ολοκληρωμένης συγχώρησης. Έχουμε συμφιλιωθεί με 
το Θεό! 

Το όραμα του Ζαχαρία για τον Ιησού (όχι το Χριστό) τον 
αρχιερέα απεικονίζει εξαίσια τη δικαίωση. Ο Ιησούς στέκεται 
μπροστά στον άγγελο του Κυρίου ντυμένος με ρυπαρά ιμά-
τια, που παριστάνουν τον ρύπο της αμαρτίας. Καθώς στέ-
κεται εκεί, ο Σατανάς απαιτεί την καταδίκη του. Οι κατηγορί-
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ες του Σατανά είναι σωστές - ο Ιησούς δεν αξίζει την αθώω-
ση. Αλλά ο Θεός από έλεος επιπλήττει το Σατανά: «Δεν εί-
ναι ούτος δαυλός απεσπασμένος από πυρός;» (Ζαχ. γ΄2). 
‘’Δεν είναι πολύτιμος στα μάτια μου, τον οποίον διαφυλάττω 
κατά τρόπο ιδιαίτερο;’’ 

Ο Κύριος δίνει εντολή να του αφαιρεθούν τα ρυπαρά ιμά-
τια αμέσως, και δηλώνει: «Ιδού, αφήρεσα από σου την α-
νομίαν σου, και θέλω σε ενδύσει ιμάτια λαμπρά.» (Ζαχ. 
γ΄4). Ο τρυφερός, πολυέλεος Θεός μας θέτει καταμέρος την 
κατηγορία του Σατανά, δικαιώνοντας τον τρεμάμενο αμαρ-
τωλό, καλύπτοντάς τον με τα ιμάτια της δικαιοσύνης του 
Χριστού. ΄Οπως τα ρυπαρά ιμάτια του Ιησού του αρχιερέα, 
αντιπροσώπευαν την αμαρτία, έτσι και το νέο ιμάτιο αντι-
προσώπευε τη νέα εμπειρία του πιστού εν Χριστώ. Στη δια-
δικασία της δικαίωσης, η εξομολογημένη και συγχωρημένη 
αμαρτία μεταφέρθηκε στον αγνό και άγιο Υιό του Θεού, τον 
αίροντα την αμαρτία Αμνό. «Ο ανάξιος μετανοημένος πι-
στός, ωστόσο, περιβάλλεται με την αποδιδόμενη δικαιοσύ-
νη του Χριστού. Η αλλαγή των ρούχων, αυτή η θεία, σώ-
ζουσα διεκπεραίωση είναι η βιβλική διδαχή για τη δικαίω-
ση.»5 Ο δικαιωμένος πιστός είχε την εμπειρία της συγχώ-
ρησης και καθαρίσθηκε από τις αμαρτίες. 

 
Τα Αποτελέσματα. Ποια είναι τα αποτελέσματα της με-

τάνοιας και της δικαίωσης; 
1. Ο αγιασμός. Αγιασμός σημαίνει αγιότητα, καθιέρωση. 

Η εβραϊκή αντίστοιχη λέξη είναι καντάς «ξεχωρισμός από 
κοινή χρήση».6  Η αληθινή μετάνοια και δικαίωση οδηγεί 
στον αγιασμό. Η δικαίωση και ο αγιασμός έχουν στενή σχέ-
ση, 7 ευδιάκριτη αλλά όχι ξεχωριστή. Καθορίζουν δύο φά-
σεις της σωτηρίας: Δικαίωση είναι τι ο Θεός κάνει για μας, 
και αγιασμός είναι τι ο Θεός κάνει μέσα μας. 

Ούτε η δικαίωση, ούτε ο αγιασμός είναι το αποτέλεσμα 
αξιόλογων έργων. Και τα δύο οφείλονται αποκλειστικά στη 
χάρη και στη δικαιοσύνη του Χριστού. «Η δικαιοσύνη που 
μας δικαιώνει, μας αποδίδεται. Η δικαιοσύνη που μας αγιά-
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ζει, μας παραχωρείται. Η πρώτη είναι ο τίτλος μας για τον 
ουρανό, η δεύτερη είναι η καταλληλότητά μας για τον ουρα-
νό.»8 

Οι τρεις φάσεις του αγιασμού που η Γραφή παρουσιάζει, 
είναι: (1) ένα έργο που έχει εκπληρωθεί στο παρελθόν του 
πιστού, (2) μια διαδικασία στην παρούσα πείρα του πιστού, 
(3) και το τελικό αποτέλεσμα που θα γνωρίσει ο πιστός κα-
τά την επιστροφή του Χριστού. 

Σχετικά με το παρελθόν του πιστού, κατά τη στιγμή της 
δικαίωσης, αυτός αγιάζεται «διά του ονόματος του Κυρίου 
Ιησού, και διά του Πνεύματος του Θεού ημών». (Α΄Κορ. 
ς΄11). Γίνεται ‘’άγιος’’. Στο σημείο αυτό ο νέος στην πίστη 
λυτρώνεται και ανήκει καθ’ολοκληρίαν στο Θεό. 

Σχετικά με το αποτέλεσμα της κλήσης του Θεού (Ρωμ. 
α΄7), οι πιστοί ονομάζονται «άγιοι» επειδή είναι «εν Χριστώ 
Ιησού» (Φιλιπ. α΄1, Ιωάν. ιε΄1-7), όχι ότι έφθασαν σε μια κα-
τάσταση αναμαρτησίας. Η σωτηρία είναι μια παρούσα ε-
μπειρία. Ο Παύλος είπε, «κατά το έλεος αυτού έσωσεν η-
μάς, διά λουτρού παλιγγενεσίας και ανακαινίσεως του Αγίου 
Πνεύματος» (Τίτον γ΄5), ξεχωρίζοντάς μας και αφιερώνο-
ντάς μας για έναν άγιο σκοπό και μια πορεία με το Χριστό. 

2. Υιοθεσία στην οικογένεια του Θεού. Συγχρόνως, οι 
νέοι στην πίστη έχουν λάβει το «πνεύμα υιοθεσίας». Ο 
Θεός τους υιοθέτησε ως παιδιά Του, που σημαίνει ότι οι πι-
στοί είναι γιοι και θυγατέρες του Βασιλιά! Τους κατέστησε 
κληρονόμους Του «συγκληρονόμοι δε Χριστού» (Ρωμ. 
η΄15-17). Τι προνόμιο, τιμή και χαρά! 

3. Βεβαιότητα της σωτηρίας. Η δικαίωση φέρνει επίσης 
και τη βεβαιότητα ότι ο πιστός γίνεται αποδεκτός. Φέρνει τη 
χαρά της επανένωσής του με το Θεό τώρα. ΄Ασχετα πόσο 
αμαρτωλοί υπήρξαν στο παρελθόν τους, ο Θεός συγχωρεί 
όλους τους αμαρτωλούς, και δεν είμαστε πια κάτω από την 
καταδίκη και την κατάρα του νόμου. Η λύτρωση έχει γίνει 
πραγματικότητα. «Διά του οποίου έχομεν την απολύτρωσιν 
διά του αίματος αυτού, την άφεσιν των αμαρτημάτων, κατά 
τον πλούτον της χάριτος αυτού.» (Εφεσ. α΄7). 
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4. Η αρχή μιας νέας και νικηφόρου ζωής. Η πραγμα-
τοποίηση που το αίμα του Σωτήρα καλύπτει το αμαρτωλό 
παρελθόν μας, φέρνει θεραπεία στο σώμα, στην ψυχή και 
στη διάνοια. Τα αισθήματα της ενοχής μπορούν να καταρ-
γηθούν, επειδή μέσω του Χριστού όλα συγχωρούνται, όλα 
είναι νέα. Με την καθημερινή επιδαψίλευση της χάρης Του, 
ο Χριστός αρχίζει να μας μεταβάλει στην εικόνα του Θεού. 

Καθώς η πίστη μας σε Αυτόν αυξάνεται, η θεραπεία και 
η μεταμόρφωση προοδεύει, και Αυτός μας δίνει περισσότε-
ρες νίκες κατά των δυνάμεων του σκότους. Η νίκη Του κατά 
του κόσμου εξασφαλίζει την απελευθέρωσή μας από τη 
σκλαβιά της αμαρτίας. (Ιωάν. ις΄33). 

5. Το δώρο της αιώνιας ζωής. Η νέα σχέση μας με το 
Χριστό φέρει μαζί της το δώρο της αιώνιας ζωής. Ο Ιωάννης 
βεβαιώνει: «΄Οστις έχει τον Υιόν, έχει την ζωήν. ΄Οστις δεν 
έχει τον Υιόν, την ζωήν δεν έχει.» (Α΄Ιωάν. ε΄12). Το αμαρ-
τωλό παρελθόν μας έχει τακτοποιηθεί. Διαμέσου του Αγίου 
Πνεύματος μπορούμε να απολαύσουμε τις ευλογίες της σω-
τηρίας. 

 
Η Εμπειρία της Σωτηρίας και το Παρόν 

Με το αίμα του Χριστού που φέρνει καθαρισμό, δικαίωση 
και αγιασμό, ο πιστός «είναι νέον κτίσμα, τα αρχαία παρήλ-
θον, ιδού τα πάντα έγειναν νέα». (Β΄Κορ. ε΄17). 

 
Μια Κλήση για Ζωή και Αγιασμό. Η σωτηρία περιλαμ-

βάνει τη διαβίωση καθαγιασμένης ζωής με βάση ό,τι ο Χρι-
στός επιτελέσε στο Γολγοθά. Ο Παύλος κάλεσε τους πι-
στούς να διάγουν μια ζωή αφιερωμένη στην αγιότητα και 
ηθική διαγωγή (Α΄Θεσ. δ΄7). Για να είναι ικανοί να έχουν την 
εμπειρία του αγιασμού, ο Θεός έδωσε στους πιστούς «το 
πνεύμα της αγιωσύνης» (Ρωμ. α΄4). Ο Παύλος λέει: «Διά να 
δώση εις εσάς [ο Πατήρ] κατά τον πλούτον της δόξης αυτού 
να κραταιωθήτε εν δυνάμει διά του Πνεύματος αυτού εις τον 
εσωτερικόν άνθρωπον, διά να κατοικήση ο Χριστός διά της 
πίστεως εν ταις καρδίαις υμών.» (Εφεσ. γ΄16,17). 
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Σαν νέα κτίση, οι πιστοί έχουν νέες ευθύνες. Ο Παύλος 
λέει: «Καθώς παρεστήσατε τα μέλη σας δούλα εις την ακα-
θαρσίαν και εις την ανομίαν προς την ανομίαν, ούτω τώρα 
παραστήσατε τα μέλη σας δούλα εις την δικαιοσύνην προς 
αγιασμόν.» (Ρωμ. ς΄19). Τώρα πρέπει να ζούμε «κατά το 
Πνεύμα». (Γαλ. ε΄25). 

Οι πλήρεις Πνεύματος πιστοί δεν περπατούν κατά τη 
σάρκα αλλά κατά το Πνεύμα. (Ρωμ. η΄1,4). Μεταβάλλονται 
«επειδή το φρόνημα της σαρκός είναι θάνατος, το δε φρό-
νημα του Πνεύματος, ζωή και ειρήνη». (Ρωμ. η΄6). Διά του 
Πνεύματος του Θεού αυτοί δεν είναι της σάρκας αλλά του 
Πνεύματος. (Ρωμ. η΄9). 

Ο ύψιστος σκοπός μιας ζωής πλήρους Πνεύματος είναι 
να αρέσει στο Θεό. (Α΄Θεσ. δ΄1). Ο Παύλος λέει ότι αγια-
σμός είναι το θέλημα του Θεού. Γι’αυτό «να απέχησθε από 
της πορνείας» και «να μη υπερβαίνη τις και αδική τον α-
δελφό αυτού εις το πράγμα τούτο . . . Διότι ο Θεός δεν εκά-
λεσεν ημάς προς ακαθαρσίαν, αλλά προς αγιασμόν». 
(Α΄Θεσ. δ΄3,6,7). 

 
Η Εσωτερική Αλλαγή. Κατά τη Δευτέρα Παρουσία θα 

μεταλλαχθούμε στο σώμα. Αυτό το φθαρμένο θνητό σώμα 
θα ενδυθεί την αθανασία. (Α΄Κορ. ιε΄51-54). Ωστόσο, οι χα-
ρακτήρες μας πρέπει να υπαχθούν στη μεταμόρφωση για 
να ετοιμασθούν για τη Δευτέρα Παρουσία. 

Η μεταμόρφωση του χαρακτήρα εμπεριέχει τη διανοητική 
και πνευματική όψη της εικόνας του Θεού, όπου «ο εσωτε-
ρικός [άνθρωπος] ανανεούται καθ’εκάστην ημέραν». 
(Β΄Κορ. δ΄16, Ρωμ. ιβ΄2). Έτσι, όπως η γηραιά κυρία της 
ιστορίας του Ποιμένα του Hermas, η εκκλησία προχωρεί 
ανανεούμενη εσωτερικά - κάθε πιστός Χριστιανός μεταβάλ-
λεται από δόξα σε δόξα, μέχρι που, κατά τη Δευτέρα Πα-
ρουσία, η μεταμόρφωσή του θα ολοκληρωθεί κατά την ει-
κόνα του Θεού. 

1. Η ανάμιξη του Χριστού και του Αγίου Πνεύματος. 
Μόνο ο Δημιουργός μπορεί να επιτελέσει το δημιουργικό 
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έργο της μεταμόρφωσης της ζωής μας. (Α΄Θεσ. ε΄23). Ω-
στόσο, δεν κάνει τίποτε χωρίς τη συμμετοχή μας. Πρέπει να 
τοποθετηθούμε στην ενέργεια του Αγίου Πνεύματος, που 
θα το κατορθώσουμε προσβλέποντας στο Χριστό. Καθώς 
φέρουμε στη σκέψη μας τη ζωή του Χριστού, το ΄Αγιο 
Πνεύμα αποκαθιστά τις φυσικές, διανοητικές και πνευματι-
κές ικανότητες. (Τίτον γ΄5). Το έργο του Αγίου Πνεύματος 
αποκαλύπτει το Χριστό και μας αποκαθιστά στην εικόνα 
Του. (Ρωμ. η΄1-10). 

Ο Θεός επιθυμεί να ζει με το λαό Του. Επειδή υποσχέ-
θηκε «θέλω κατοικεί εν αυτοίς» (Β΄Κορ. ς΄16, ΑΊωάν. γ΄24, 
δ΄12), γι’αυτό ο Παύλος μπόρεσε να πει: «Ο Χριστός ζη εν 
εμοί.» (Γαλ. β΄20, Ιωάν. ιδ΄23). Η καθημερινή διαμονή του 
Δημιουργού ανανεώνει το εσωτερικό των πιστών (Β΄Κορ. 
δ΄16) με την ανακαίνιση της διάνοιάς τους. (Ρωμ. ιβ΄2, Φι-
λιπ. β΄5). 

2. Μετέχοντας στη θεία φύση. «Εδωρήθησαν εις ημάς 
αι μέγισται και τίμιαι επαγγελίαι» από το Χριστό, οι οποίες 
αποτελούν εχέγγυο της θείας δύναμής Του για να ολοκλη-
ρώσει τη μεταμόρφωση του χαρακτήρα μας. (Β΄Πέτρ. α΄4). 
Αυτή η πρόσβαση στη θεία δύναμη επιτρέπει να προσθέσε-
τε επιμελώς «εις την πίστιν σας την αρετήν, εις δε την αρε-
τήν την γνώσιν, εις δε την γνώσιν την εγκράτειαν, εις δε την 
εγκράτειαν την υπομονήν, εις δε την υπομονήν την ευσέ-
βειαν, εις δε την ευσέβειαν την φιλαδελφίαν, εις δε την φι-
λαδελφίαν την αγάπην». (Β΄Πέτρ. α΄5-7). Και συνεχίζει ο 
Πέτρος: «Εάν ταύτα υπάρχωσιν εις εσάς και περισσεύωσι, 
σας καθιστώσιν ουχί αργούς ουδέ ακάρπους εις την επί-
γνωσιν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Επειδή εις όντινα 
δεν υπάρχουσι ταύτα, τυφλός είναι.» (Β΄Πέτρ. α΄8,9) 

α. Μόνο μέσω του Χριστού. Εκείνο που μεταμορφώνει 
τους ανθρώπους στην εικόνα του Δημιουργού τους είναι να 
ενδυθούν τον Κύριο Ιησού Χριστό ή να γίνουν μέτοχοί Του  
(Ρωμ. ιγ΄14, Εβρ. γ΄14), «διά λουτρού παλιγγενεσίας και 
ανακαινίσεως του Αγίου Πνεύματος». (Τίτ. γ΄5). Είναι η τε-
λειοποίηση της αγάπης του Θεού μέσα μας. (Α’ Ιωάν. δ΄12). 
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Εδώ υπάρχει ένα μυστήριο παρόμοιο με εκείνο της ενσάρ-
κωσης του Υιού του Θεού. ΄Οπως το ΄Αγιο Πνεύμα κατέ-
στησε δυνατόν ο Θεός Χριστός να λάβει συμμετοχή στην 
ανθρώπινη φύση, έτσι το ΄Αγιο Πνεύμα καθιστά σε μας δυ-
νατόν να λάβουμε συμμετοχή στα γνωρίσματα του θείου 
χαρακτήρα. Αυτή η προσέγγιση στη θεία φύση ανανεώνει 
το εσωτερικό του ανθρώπου, κάνοντάς μας χριστόμορφους, 
αν και σε διαφορετικό επίπεδο: Ενώ ο Χριστός έγινε άν-
θρωπος, οι πιστοί δε γίνονται θεϊκοί. Μάλλον γίνονται θεό-
μορφοι στο χαρακτήρα. 

β. Μια δυναμική διαδικασία. Ο αγιασμός είναι προο-
δευτικός. Με την προσευχή και τη μελέτη του Λόγου συνε-
χώς αυξανόμαστε στην επικοινωνία  με το Θεό. 

Μια απλή διανοητική κατανόηση του σχεδίου της σωτη-
ρίας  δε θα είναι αρκετό. Ο Χριστός αποκάλυψε: «Εάν δεν 
φάγητε την σάρκα του Υιού του ανθρώπου και πίητε το αίμα 
αυτού, δεν έχετε ζωήν εν εαυτοίς. ΄Οστις τρώγει την σάρκα 
μου και πίνει το αίμα μου, έχει ζωήν αιώνιον, και εγώ θέλω 
αναστήσει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Διότι η σαρξ μου α-
ληθώς είναι τροφή και το αίμα μου αληθώς είναι πόσις. 
΄Οστις τρώγει την σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, εν εμοί 
μένει και εγώ εν αυτώ.» (Ιωάν. ς΄53-56). 

Αυτό το σχήμα λόγου αποδίδει την έννοια ότι οι πιστοί 
πρέπει να αφομοιώσουν τα λόγια του Χριστού. Ο Ιησούς 
είπε: «Οι λόγοι τους οποίους εγώ λαλώ προς εσάς, πνεύμα 
είναι και ζωή είναι.» (Ιωάν. ς΄63, Ματθ. δ΄4). 

Ο χαρακτήρας αποτελείται από ό,τι η διάνοια ‘’τρώει και 
πίνει’’. ΄Οταν γίνεται η πέψη του άρτου της ζωής, μεταμορ-
φωνόμαστε στην ομοιότητα του Χριστού. 

3. Οι δύο μεταμορφώσεις. Το 1517, τον ίδιο χρόνο κα-
τά τον οποίο ο Λούθηρος κάρφωσε τις ενενήντα πέντε θέ-
σεις του στη θύρα του ναού του πύργου στη Βιττεμβέργη 
της Γερμανίας, ο Ραφαήλ άρχισε να ζωγραφίζει στη Ρώμη 
τον περίφημο πίνακά του της Μεταμόρφωσης. Αυτά τα δύο 
γεγονότα είχαν κάτι το κοινό. Η πράξη του Λούθηρου ση-
μείωνε τη γέννηση της Διαμαρτύρησης, και ο πίνακας του 
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Ραφαήλ, χωρίς να είναι η πρόθεση του καλλιτέχνη, ενσάρ-
κωνε το πνεύμα της Μεταρρύθμισης. 

Ο πίνακας δείχνει το Χριστό να στέκεται στο όρος, με το 
δαιμονιζόμενο στην πεδιάδα που προσβλέπει σε Αυτόν με 
ελπίδα. (Μάρκ. θ΄2-29). Οι δύο ομάδες των μαθητών - η μια 
στο όρος η άλλη στην πεδιάδα, περιγράφουν τους δύο τύ-
πους των Χριστιανών. 

Οι μαθητές στο όρος ήθελαν να μείνουν με το Χριστό, 
φαινομενικά χωρίς να ενδιαφέρονται για τις ανάγκες των 
ανθρώπων στην πεδιάδα. Στο διάβα των αιώνων πολλοί 
οικοδόμησαν ‘’όρη’’ απομακρυνόμενοι από τις ανάγκες του 
κόσμου. Η πείρα τους ήταν προσευχή χωρίς έργα. 

Από την άλλη πλευρά, οι μαθητές στην πεδιάδα εργάζο-
νταν χωρίς προσευχή - και οι προσπάθειες τους να εκβά-
λουν το δαιμόνιο ήταν ανεπιτυχείς. Πλήθη έχουν παγιδευθεί 
είτε εργαζόμενοι για τους άλλους χωρίς δύναμη, είτε προ-
σευχόμενοι χωρίς να εργάζονται για τους άλλους. Και τα 
δύο είδη των Χριστιανών χρειάζονται να έχουν την εικόνα 
του Θεού αποκαταστημένη μέσα τους. 

α. Η αληθινή μεταμόρφωση. Ο Θεός επιθυμεί να μετα-
βάλει τις αμαρτωλές υπάρξεις κατά την εικόνα Του, μετα-
μορφώνοντας τη θέληση, τη διάνοια, τις επιθυμίες και το 
χαρακτήρα τους. Το ΄Αγιο Πνεύμα επιφέρει στους πιστούς 
μια αποφασιστική αλλαγή όψης. Ο καρπός του Αγίου Πνεύ-
ματος «αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χρηστότης, αγα-
θοσύνη, πίστις, πραότης, εγκράτεια» (Γαλ. ε΄22,23), τώρα 
αποτελεί τον τρόπο ζωής τους - έστω και αν ακόμη παρα-
μένουν φθαρτοί θνητοί μέχρι την επιστροφή του Χριστού. 

Αν δεν Του αντισταθούμε, ο Χριστός «θα συνταυτίσει τον 
εαυτό Του τόσο πολύ με τις σκέψεις και τους σκοπούς μας,  
θα συνυφάνει τις καρδιές και τις διάνοιές μας τόσο με την 
ομοιότητα του θελήματός Του, ώστε ενώ υπακούουμε σε 
Αυτόν, ουσιαστικά θα εκτελούμε τις δικές μας διαθέσεις. Η 
θέληση, εκλεπτυσμένη και καθαγιασμένη, θα βρίσκει τη με-
γαλύτερη ευχαρίστηση να Τον υπηρετεί.»9  
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β. Οι δύο προορισμοί. Η μεταμόρφωση του Χριστού 
αποκαλύπτει μια άλλη έντονη αντίθεση. Ο Χριστός μετα-
μορφώθηκε, αλλά, κατά κάποια έννοια, μεταμορφώθηκε και 
το παιδί στην πεδιάδα. Το παιδί μεταμορφώθηκε σε δαιμο-
νική εικόνα. (Ματθ. θ΄1-29). Εδώ βλέπουμε να φωτίζονται 
δύο αντίθετα σχέδια - το σχέδιο του Θεού να μας αποκατα-
στήσει και το σχέδιο του Σατανά να μας καταστρέψει. Η 
Γραφή λέει ότι ο Θεός μπορεί να μας φυλάξει απταίστους. 
(Ιούδα 24). Από την άλλη πλευρά, ο Σατανάς κάνει το παν 
να μας κρατήσει σε κατάσταση αμαρτωλή. 

Η ζωή βρίσκεται σε συνεχή αλλαγή. Δεν υπάρχει ουδέτε-
ρο έδαφος. Ή εξαγνιζόμαστε, ή υποβιβαζόμαστε. ΄Η είμα-
στε δούλοι της αμαρτίας ή δούλοι της δικαιοσύνης. (Ρωμ. 
ς΄17,18). Οποιοσδήποτε κατέχει τη διάνοιά μας, κατέχει και 
εμάς. Εάν, διαμέσου του Αγίου Πνεύματος, ο Χριστός κατέ-
χει τη διάνοιά μας, γινόμαστε χριστόμορφοι άνθρωποι. Με 
μια ζωή πλήρη Πνεύματος «αιχμαλωτίζομεν παν νόημα εις 
την υπακοήν του Χριστού». (Β΄Κορ. ι΄5). Αλλά η απομά-
κρυνση από το Χριστό μάς αποκόπτει από την πηγή της 
ζωής και της αλλαγής, και καθιστά αναπόφευκτη την τελική 
καταστροφή μας. 

 
Η τελειότητα του Χριστού. Τι είναι βιβλική τελειότητα; 

Πώς μπορούμε να τη λάβουμε; 
1. Βιβλική τελειότητα. Οι λέξεις ‘’τέλειος’’ και ‘’τελειό-

τητα’’ στα εβραϊκά είναι ταμ ή ταμίμ που σημαίνει ‘’πλήρης’’, 
‘’ορθός’’. ‘’ειρηνικός’’, ‘’στερεός’’, ‘’ολοκληρωμένος’’, ή ‘’άμε-
μπτος’’. Στα ελληνικά ‘’τέλειος σημαίνει ‘’πλήρης’’, ‘’ολοκλη-
ρωμένος’’, ‘’ώριμος’’, ‘’σε πλήρη ανάπτυξη’’ και ‘’έχοντας 
φθάσει στο σκοπό του’’.10 

Στην Παλαιά Διαθήκη, αναφερόμενη στους ανθρώπους, 
η λέξη είχε μια σχετική έννοια. Ο Νώε, ο Αβραάμ και ο Ιώβ, 
ο καθένας περιγραφόταν ως τέλειος ή άμεμπτος (Γέν. ς΄9, 
ιζ΄1, κβ΄18, Ιώβ α΄1,18), αν και ο καθένας είχε ατέλειες. 
(Γέν. θ΄21, κ΄, Ιώβ μ΄2-5). 
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Στην Καινή Διαθήκη τέλειοι συχνά χαρακτηρίζονται οι ώ-
ριμοι άνθρωποι οι οποίοι αξιοποίησαν κατά τον καλύτερο 
τρόπο το φως που τους δόθηκε και έφθασαν στο ανώτερο 
σημείο των πνευματικών, διανοητικών και φυσικών δυνά-
μεων. (Α΄Κορ. ιδ΄20, Φιλιπ. γ΄15, Εβρ. ε΄14). Οι πιστοί 
πρέπει να είναι τέλειοι στην περιορισμένη σφαίρα τους, είπε 
ο Χριστός, όπως ο Θεός είναι τέλειος στην άπειρη και από-
λυτη σφαίρα Του. (Ματθ. ε΄48). Στο βλέμμα του Θεού, τέ-
λειο άτομο είναι εκείνος του οποίου η καρδιά και η ζωή ολό-
κληρη υποτάσσεται στη λατρεία και στην υπηρεσία του 
Θεού, ο οποίος συνεχώς αναπτύσσεται στη θεία γνώση, και 
ο οποίος, με τη χάρη του Θεού, ζει σύμφωνα με το φως 
που έλαβε, απολαμβάνοντας μια νικηφόρο ζωή. (Κολ. δ΄12, 
Ιακ. γ΄2). 

2. Πλήρης τελειότητα εν Χριστώ. Πόσο τέλειοι μπο-
ρούμε να γίνουμε; Το ΄Αγιο Πνεύμα μας φέρει την τελειότη-
τα του Χριστού. Με την πίστη, ο τέλειος χαρακτήρας του 
Χριστού γίνεται δικός μας. Οι άνθρωποι ποτέ δεν μπορούν 
να απαιτήσουν αυτή την τελειότητα κατά τρόπο ανεξάρτητο, 
σαν να την κατείχαν έμφυτα ή δικαιωματικά. Η τελειότητα 
είναι δώρο του Θεού. 

Χωρίς το Χριστό οι ανθρώπινες υπάρξεις δεν μπορούν 
να επιτύχουν τη δικαιοσύνη. Ο Ίδιος είπε: «Ο μένων εν εμοί 
και εγώ εν αυτώ, αυτός φέρει καρπόν πολύν, διότι χωρίς 
εμού δεν δύνασθε να κάμητε ουδέν.» (Ιωάν. ιε΄5). Ο Χρι-
στός είναι «όστις εγεννήθη εις ημάς σοφία από Θεού, δικαι-
οσύνη τε και αγιασμός και απολύτρωσις.» (Α΄Κορ. α΄30). 

Αυτές οι ιδιότητες στο Χριστό αποτελούν την τελειότητά 
μας. Ολοκλήρωσε μια για πάντα την αγιοσύνη και τη λύ-
τρωσή μας. Κανείς δεν μπορεί να προσθέσει σε ό,τι Αυτός 
έκανε. Το ένδυμά μας για το γάμο, ή το ιμάτιο της δικαιοσύ-
νης κατασκευάσθηκε με τη ζωή, το θάνατο και την ανάστα-
ση του Χριστού. Το ΄Αγιο Πνεύμα τώρα παίρνει το ολοκλη-
ρωμένο προϊόν και το κατεργάζεται στη ζωή του Χριστια-
νού. Με τον τρόπο αυτόν μπορείτε «να πληρωθήτε με όλον 
το πλήρωμα του Θεού». (Εφεσ. γ΄19). 
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3. Προχωρώντας προς την τελειότητα. Ως πιστοί, ποιο 
ρόλο παίζουμε σε όλη αυτή την υπόθεση; Εφόσον ο Χρι-
στός ενοικεί μέσα μας, αυξανόμαστε σε πνευματική ωριμό-
τητα. Με τα χαρίσματα του Θεού προς την εκκλησία Του 
μπορούμε να αναπτυχθούμε «εις άνδρα τέλειον, εις μέτρον 
ηλικίας του πληρώματος του Χριστού». (Εφεσ. δ΄13). Πρέ-
πει να προσπεράσουμε την εμπειρία της πνευματικής παι-
δικότητας. (Εφεσ. δ΄14), να προσπεράσουμε τις βασικές 
αλήθειες της χριστιανικής εμπειρίας, προχωρώντας προς τη 
«στερεά τροφή», την ετοιμασμένη για τους ώριμους πι-
στούς. (Εβρ. ε΄14). Ο Παύλος είπε: «Διά τούτο, αφήσαντες 
την αρχικήν διδασκαλίαν του Χριστού, ας φερώμεθα προς 
την τελειότητα.» (Εβρ. ς΄1). Ακόμη είπε: «Τούτο προσεύχο-
μαι, να περισσεύσει η αγάπη σας έτι μάλλον και μάλλον εις 
επίγνωσιν και εις πάσαν νόησιν, διά να διακρίνητε τα δια-
φέροντα, ώστε να ήσθε ειλικρινείς και απρόσκοποι μέχρι 
της ημέρας του Χριστού, πλήρεις καρπών δικαιοσύνης, των 
διά του Ιησού Χριστού, εις δόξαν και έπαινον Θεού.» (Φιλιπ. 
α΄9-11). 

Η καθαγιασμένη ζωή δεν είναι ζωή χωρίς σκληρές δυ-
σκολίες και χωρίς εμπόδια. Ο Παύλος έκανε την παραίνεση 
στους πιστούς, «μετά φόβου και τρόμου εργάζεσθε την εαυ-
τών σωτηρίαν». Αλλά πρόσθεσε και τα ενθαρρυντικά λόγια: 
«Διότι ο Θεός είναι ο ενεργών εν  υμίν το θέλειν και το ενερ-
γείν, κατά την ευδοκίαν αυτού.» (Φιλιπ. β΄12,13). Ακόμη 
είπε: «Προτρέπετε αλλήλους καθ’εκάστην ημέραν . . .  διά 
να μη σκληρυνθή τις εξ υμών διά της απάτης της αμαρτίας. 
Διότι μέτοχοι εγείναμεν του Χριστού εάν κρατήσωμεν μέχρι 
τέλους την αρχήν της πεποιθήσεως.» (Εβρ. γ΄13,14, Ματθ. 
κδ΄13). Αλλά η Γραφή προειδοποιεί: «Εάν ημείς αμαρτάνω-
μεν εκουσίως, αφού ελάβομεν την γνώσιν της αληθείας, δεν 
απολείπεται πλέον θυσία περί αμαρτιών, αλλά φοβερά τις 
απεκδοχή κρίσεως.» (Εβρ. ι΄26,27). 

Αυτές οι παραινέσεις κάνουν σαφές ότι οι Χριστιανοί 
«χρειάζονται κάτι περισσότερο από μια καθαρώς νομικίστι-
κη δικαίωση ή καθαγίαση. Χρειάζονται την αγιότητα του χα-
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ρακτήρα, έστω και αν τη σωτηρία την αποκτάμε μόνο με την 
πίστη. Ο τίτλος για τον ουρανό βασίζεται στη δικαιοσύνη του 
Χριστού μόνο. Πρόσθετα με τη δικαίωση, το σχέδιο της σω-
τηρίας του Θεού μας εξασφαλίζει και τον τίτλο της καταλλη-
λότητας για τον ουρανό διά του ενοικούντος μέσα μας Χρι-
στού. Η καταλληλότητα πρέπει να αποκαλυφθεί στον ηθικό 
χαρακτήρα του ανθρώπου ως απόδειξη ότι η σωτηρία έχει 
πραγματοποιηθεί.»11 

Με ανθρώπινα λόγια τι σημαίνει αυτό; Η συνεχής προ-
σευχή είναι απαραίτητη για διαβίωση αγιασμένης ζωής, που 
να είναι τέλεια σε κάθε στάδιο της ανάπτυξής της. «Διά τού-
το και ημείς . . . δεν παύομεν προσευχόμενοι . . . διά να πε-
ριπατήσητε αξίως του Κυρίου ευαρεστούντες κατά πάντα, 
καρποφορούντες εις παν έργον αγαθόν, και αυξανόμενοι 
εις την επίγνωσιν του Θεού.» (Κολ. α΄9,10). 

 
Καθημερινή Δικαίωση.  ΄Ολοι οι πιστοί που διάγουν μια 

αγιασμένη ζωή πλήρη Πνεύματος, χρειάζονται μια συνεχή 
καθημερινή δικαίωση. Τη χρειαζόμαστε για τις ενσυνείδητες 
παραβάσεις και για τα λάθη που μπορεί να κάνουμε αθέλη-
τα. Συνειδητοποιώντας την αμαρτωλότητα της ανθρώπινης 
καρδιάς, ο Δαβίδ εκλιπάρησε συγχώρηση «από των κρυφί-
ων αμαρτημάτων». (Ψαλμ. ιθ΄12, Ιερ. ιζ΄9). Μιλώντας ειδικά 
για τις αμαρτίες των πιστών, ο Ιωάννης μάς βεβαιώνει ότι 
«έχομεν Παράκλητον προς τον Πατέρα τον Ιησούν Χριστόν 
τον δίκαιον». (Α΄Ιωάν. β΄1). 

 
Η Εμπειρία της Σωτηρίας και το Μέλλον. 

Η σωτηρία μας εκπληρώνεται τελικά και ολοκληρωτικά 
όταν δοξασθούμε είτε με την ανάσταση είτε με την αρπαγή 
μας στον ουρανό. Με το δοξασμό ο Θεός μοιράζεται με 
τους λυτρωμένους την ακτινοβολούσα δόξα Του. Αυτή είναι 
η ελπίδα στην οποία προσβλέπουμε όλοι εμείς σαν παιδιά 
του Θεού. Ο Παύλος είπε: «Και καυχόμεθα εις την ελπίδα 
της δόξης του Θεού.» (Ρωμ. ε΄2). 
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Αυτή η ελπίδα εκπληρώνεται κατά τη Δευτέρα Παρουσία 
όταν ο Χριστός εμφανίζεται «εις τους προσμένοντας αυτόν 
διά σωτηρίαν». (Εβρ. θ΄28). 

 
Δοξασμός και Αγιασμός. Η ενοίκηση του Χριστού στην 

καρδιά μας είναι ένας από τους όρους για τη μέλλουσα σω-
τηρία - ο δοξασμός των θνητών σωμάτων μας. Ο Παύλος 
είπε «ο Χριστός εις εσάς η ελπίς της δόξης» (Κολ. α΄27), 
εξηγώντας σε ένα άλλο μέρος «εάν δε κατοική το Πνεύμα 
του αναστήσαντος τον Ιησούν εκ νεκρών, ο αναστήσας τον 
Χριστόν εκ νεκρών θέλει ζωοποιήσει και τα θνητά σώματα 
υμών, διά του Πνεύματος αυτού του κατοικούντος εν υ-
μίν».(Ρωμ. η΄11). Ακόμη μας βεβαιώνει «ότι σας εξέλεξεν ο 
Θεός απ’αρχής εις σωτηρίαν διά του αγιασμού του Πνεύμα-
τος και της πίστεως της αληθείας . . . προς απόλαυσιν της 
δόξης του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού». (Β΄Θεσ. β΄13,14). 

Μαζί Του, είμαστε ήδη στην αίθουσα του θρόνου στον 
ουρανό. (Κολ. γ΄1-4). Εκείνοι οι οποίοι έγιναν «μέτοχοι του 
Αγίου Πνεύματος», ήδη έχουν γευθεί «τας δυνάμεις του 
μέλλοντος αιώνος». (Εβρ. ς΄4,5). Ενατενίζοντας στη δόξα 
του Θεού και προσηλώνοντας τα μάτια μας στον ελκυστικό 
και αξιαγάπητο χαρακτήρα του Χριστού, «μεταμορφούμεθα 
εις την αυτήν εικόνα από δόξης εις δόξαν» (Β΄Κορ. γ΄18), 
προετοιμαζόμενοι για τη μεταμόρφωση που θα γνωρίσουμε 
στη Δευτέρα Παρουσία. 

Η λύτρωσή μας και η υιοθεσία μας ως παιδί του Θεού 
λαμβάνει χώρα στο μέλλον. Ο Παύλος λέει: «Η μεγάλη 
προσδοκία της κτίσεως περιμένει την φανέρωσιν των υιών 
του Θεού», προσθέτοντας «και ουχί μόνον αυτή, αλλά και 
αυτοί οίτινες έχομεν την απαρχήν του Πνεύματος, και ημείς 
αυτοί στενάζομεν εν εαυτοίς, περιμένοντες την υιοθεσίαν, 
την απολύτρωσιν του σώματος ημών.» (Ρωμ. η΄19,23, Ε-
φεσ. δ΄30). 

Αυτό το κορυφαίο γεγονός λαμβάνει χώρα επί «των και-
ρών της αποκαταστάσεως πάντων». (Πράξ. γ΄21). Ο Χρι-
στός το ονομάζει «παλιγγενεσία». (Ματθ. ιθ΄28). Τότε «και 
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αυτή η κτίσις θέλει ελευθερωθή από της δουλείας της φθο-
ράς, και μεταβή εις την ελευθερίαν της δόξης των τέκνων 
του Θεού». (Ρωμ. η΄21). 

Η βιβλική άποψη ότι κατά μία έννοια η υιοθεσία και η 
απολύτρωση - ή η σωτηρία - ‘’ήδη’’ έχουν εκπληρωθεί, και 
ότι κατά μία άλλη έννοια δεν έχουν ακόμη εκπληρωθεί, 
προκαλεί σύγχυση σε πολλούς. Μια μελέτη ολοκληρωμένης 
θεώρησης του έργου του Χριστού ως Σωτήρα δίνει την α-
πάντηση. «Ο Παύλος συσχέτισε την παρούσα σωτηρία με 
την πρώτη έλευση του Χριστού. Στον ιστορικό σταυρό, στην 
ανάσταση και στην ουράνια διακονία του Χριστού εξασφαλί-
ζονται μια για πάντα η δικαίωσή μας και ο αγιασμός μας. 
΄Ομως τη μέλλουσα σωτηρία μας, το δοξασμό των σωμά-
των μας ο Παύλος τα συσχέτισε με τη δεύτερη έλευσή Του. 
Γι’αυτό Παύλος μπορεί να πει συγχρόνως: ‘’εσώθημεν’’ έ-
χοντας υπόψη το σταυρό και την ανάσταση του Χριστού στο 
παρελθόν, και ‘’δεν εσώθημεν έτι’’ έχοντας υπόψη τη μέλ-
λουσα επιστροφή του Χριστού να λυτρώσει τα σώματά 
μας.»12 

Τονίζοντας την παρούσα σωτηρία μας και αποκλείοντας 
τη μέλλουσα σωτηρία μας, δημιουργούμε μια λαθεμένη, α-
τυχή κατανόηση της ολοκληρωμένης σωτηρίας που προ-
σφέρει ο Χριστός. 

 
Δοξασμός και Τελειότητα. Μερικοί, λαθεμένα, πιστεύ-

ουν ότι η ύστατη τελειότητα που ο δοξασμός θα φέρει, είναι 
ήδη εφικτή στους ανθρώπους. Αλλά ο ίδιος ο Παύλος, αυ-
τός ο καθιερωμένος άνθρωπος του Θεού, έγραψε προς το 
τέλος της ζωής του: «Ουχί ότι έλαβον ήδη το βραβείον, ή 
έγεινα ήδη τέλειος, τρέχω όμως κατόπιν ίσως λάβω αυτό, 
διά το οποίον και ελήφθην υπό του Ιησού Χριστού. Αδελφοί, 
εγώ δεν στοχάζομαι εμαυτόν ότι έλαβα αυτό. Αλλ’έν πράτ-
τω, τα μεν οπίσω λησμονών, εις δε τα έμπροσθεν επεκτει-
νόμενος τρέχω προς τον σκοπόν διά το βραβείον της άνω 
κλήσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού.» (Φιλιπ. γ΄12-14). 
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Ο αγιασμός είναι μια ισόβια διαδικασία. Η τελειότητα εί-
ναι τώρα δική μας μόνο εν Χριστώ, αλλά η ύστατη, η καθο-
λοκληρίαν μεταμόρφωση της ζωής μας στην εικόνα  του 
Θεού θα λάβει χώρα κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Ο Παύλος 
νουθετεί: «Ο νομίζων ότι ίσταται, ας βλέπη μη πέση.» 
(Α΄Κορ. ι΄12). Η ιστορία του Ισραήλ και οι βίοι του Δαβίδ, 
του Σολομώντα και του Πέτρου αποτελούν σοβαρές προει-
δοποιήσεις για όλους. «΄Οσο διαρκεί η ζωή, είναι ανάγκη να 
προσέχουμε με σταθερότητα τα συναισθήματα και τα πάθη 
μας. Υπάρχει εσωτερική διαφθορά, υπάρχουν εξωτερικοί 
πειρασμοί, και οπουδήποτε το έργο του Θεού θα προχωρεί, 
ο Σατανάς σχεδιάζει να επινοήσει καταστάσεις ώστε ο πει-
ρασμός να έρθει στην ψυχή με υπερβολική δύναμη. Ούτε 
μια στιγμή μπορούμε να είμαστε ασφαλείς παρά μόνο στη-
ριζόμενοι στο Θεό, και η ζωή μας κρυμμένη με το Χριστό 
στο Θεό.»13 

Η τελική δημιουργική μεταμόρφωση επιτελείται όταν εν-
δυθούμε την αφθαρσία και την αθανασία, όταν το ΄Αγιο 
Πνεύμα αποκαταστήσει πλήρως την πρωταρχική δημιουρ-
γία. 

 
Το Θεμέλιο της Αποδοχής μας από το Θεό 

Ούτε τα χριστόμορφα χαρακτηριστικά γνωρίσματα, ούτε 
η άψογη συμπεριφορά είναι το θεμέλιο να γίνουμε δεκτοί 
από το Θεό. Η σώζουσα δικαιοσύνη έρχεται από το μόνο 
δίκαιο ΄Ανθρωπο, τον Ιησού, και τη μεταδίδει σε μας το 
΄Αγιο Πνεύμα. Δεν μπορούμε να συμβάλουμε σε τίποτε για 
τη δωρεά της δικαιοσύνης του Χριστού. Μόνο να τη λάβου-
με μπορούμε. Κανείς παρά μόνο ο Χριστός είναι δίκαιος. 
(Ρωμ. γ΄10). Μια ανεξάρτητη ανθρώπινη δικαιοσύνη είναι 
«ως ρυπαρόν ιμάτιον». (Ησ. ξδ΄6, Δαν. θ΄7,11,20, Α΄Κορ. 
α΄30).14  

Ακόμη, και ό,τι κάνουμε σε ανταπόκριση της σώζουσας 
αγάπης του Χριστού, δεν μπορούμε να διαμορφώσουμε τη 
βάση της αποδοχής μας από το Θεό. 
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Η αποδοχή μας βασίζεται στη δικαιώνουσα δικαιοσύνη, ή 
στην αγιάζουσα δικαιοσύνη, ή και στα δύο; Ο Ιωάννης Καλ-
βίνος επισήμανε ότι όπως «ο Χριστός δεν μπορεί να διαι-
ρεθεί σε τμήματα, έτσι και δύο πράγματα, δικαίωση και αγι-
ασμός, που αντιλαμβανόμαστε να είναι ενωμένα με Αυτόν, 
είναι αχώριστα.»15 Τη διακονία του Χριστού πρέπει να τη 
βλέπουμε στο σύνολό της. Με τον τρόπο αυτόν αποφεύγε-
ται η εικασία γύρω από αυτές τις δύο εκφράσεις «προσπα-
θώντας να δώσουμε λεπτομερέστατα τον ορισμό των λε-
πτών σημείων της διάκρισης μεταξύ δικαίωσης και αγια-
σμού. . . Γιατί προσπαθούμε να είμαστε πιο λεπτομερείς 
από ό,τι είναι η Γραφή σε ζωτικά ζητήματα της δικαίωσης 
διαμέσου της πίστης;»16  

΄Οπως ο ήλιος φωτίζει και ζεσταίνει με την ίδια λειτουρ-
γία, έτσι και ο Χριστός έγινε για μας δικαιοσύνη καθώς και 
αγιασμός. (Α΄Κορ. α΄30). ΄Οχι μόνο δικαιωθήκαμε καθ’όλα, 
αλλά και αγιασθήκαμε καθ’όλα από Αυτόν. 

Το ΄Αγιο Πνεύμα προσφέρει το «τετέλεσται» του Γολγο-
θά, εφαρμόζοντας σε μας τη μοναδική εμπειρία του να δε-
χθεί ο Θεός την ανθρωπότητα. Αυτό το «τετέλεσται» του 
σταυρού θέτει υπό αμφισβήτηση κάθε άλλη ανθρώπινη 
προσπάθεια να κερδίσει την αποδοχή. Προσφέροντας τον 
Εσταυρωμένο, Το ΄Αγιο Πνεύμα προσφέρει το μόνο θεμέλιο 
να γίνουμε αποδεκτοί από το Θεό, εφοδιάζοντας το μόνο 
γνήσιο τίτλο διαθέσιμο για τη σωτηρία μας. 
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Οι Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης   
Ημέρας  Πιστεύουν . . . 
 

Η εκκλησία είναι η κοινότητα των πιστών οι οποίοι 

ομολογούν το Χριστό ως Κύριο και Σωτήρα. ΄Οπως 

ο λαός του Θεού στα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης, 

και μείς καλούμαστε να εξέλθουμε από τον κόσμο. 

Συνδεόμαστε για λατρεία, συναδέλφωση, μελέτη 

του Λόγου, τελετή της θείας κοινωνίας, προσφορά 

υπηρεσίας στην ανθρωπότητα και στο παγκόσμιο 

κήρυγμα του ευαγγελίου. Η εκκλησία αντλεί την ε-

ξουσία της από το Χριστό, ο οποίος είναι ο ενσαρ-

κωθείς Λόγος, και από τη Γραφή η οποία είναι ο 

γραπτός Λόγος. Η εκκλησία είναι η οικογένεια του 

Θεού. Υιοθετημένη από Αυτόν σαν παιδιά Του, τα 

μέλη της ζουν με βάση τη νέα διαθήκη. Η εκκλησία 

είναι το σώμα του Χριστού, μια κοινότητα πίστης 

της οποίας ο Χριστός είναι η Κεφαλή. Η εκκλησία 

είναι η νύμφη, για την οποία ο Χριστός πέθανε για 

να την αγιάσει και να την καθαρίσει. Κατά τη θρι-

αμβευτική επιστροφή Του, θα την παρουσιάσει 

στον εαυτό Του ως ένδοξη εκκλησία, την πιστή 
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όλων των αιώνων, εξαγορασμένη με το αίμα Του, 

μη έχοντας κηλίδα ή ρυτίδα, αλλά άγια και άμωμη.- 

Βασικές Διδαχές, 11 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 

 
Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ 

 
Υπερνικημένος από οργή, ο γηραιός άνδρας κτυπάει το 

βράχο με το ραβδί που κρατάει. Τραβώντας το πίσω, τον 
ξανακτυπάει και φωνάζει: «Ακούσατε τώρα, σεις οι απειθείς, 
να σας εκβάλωμεν ύδωρ εκ της πέτρας;» Ένας χείμαρρος 
νερού αναπήδησε από το βράχο, καλύπτοντας τις ανάγκες 
του Ισραήλ. Αλλά, πιστώνοντας στον εαυτό του το δώρο του 
νερού αντί να το αποδώσει στο Βράχο, ο Μωυσής αμάρτη-
σε. Και εξαιτίας αυτής της αμαρτίας δε θα εισερχόταν στη γη 
της επαγγελίας. (Αρ. κ΄7-12). 

Εκείνος ο Βράχος ήταν ο Χριστός, το θεμέλιο επάνω στο 
οποίο ο Θεός εγκατέστησε το λαό Του, και ατομικά και σαν 
σύνολο. Αυτή η εικόνα διατρέχει όλη τη Γραφή. 

Στην τελευταία ομιλία που ο Μωυσής έκανε προς τον Ισ-
ραήλ, ίσως σκεπτόμενος αυτό το περιστατικό, χρησιμοποί-
ησε την αλληγορία του βράχου για να απεικονίσει τη σταθε-
ρότητα και την αξιοπιστία του Θεού: 

«Απόδοτε μεγαλωσύνην εις τον Θεόν ημών. 
Αυτός είναι ο Βράχος, τα έργα αυτού είναι τέλεια, 
Διότι πάσαι αι οδοί αυτού είναι κρίσις. 
Θεός πιστός και δεν υπάρχει αδικία εν αυτώ, 
Δίκαιος και ευθύς είναι αυτός.» (Δευτ. λβ΄3,4). 
Αιώνες αργότερα από τα χείλη του Δαβίδ σαν ηχώ ακού-

σθηκε το ίδιο θέμα: 
«Εν τω Θεώ είναι η σωτηρία μου και η δόξα μου, 
Η πέτρα της δυνάμεώς μου, 
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Το καταφύγιόν μου είναι εν τω Θεώ.» (Ψαλμ. ξβ΄7). 
Ο Ησαΐας μεταχειρίσθηκε την ίδια εικόνα για την έλευση 

του Μεσσία. «Θεμέλιον λίθον, λίθον εκλεκτόν, έντιμον α-
κρογωνιαίον, θεμέλιον ασφαλές.» (Ησ. κη΄16). 

Ο Πέτρος βεβαίωσε ότι ο Χριστός εκπλήρωσε αυτή την 
πρόρρηση, όχι ως ένας κοινός λίθος, αλλά τον παρομοιάζει 
ως «λίθον ζώντα, υπό μεν των ανθρώπων αποδεδοκιμα-
σμένον, παρά δε τω Θεώ εκλεκτόν, έντιμον». (Α΄Πέτρ. β΄4). 
Ο Παύλος Τον αναγνωρίζει ως το μόνο ασφαλές θεμέλιο, 
λέγοντας: «Θεμέλιον άλλο ουδείς δύναται να θέση, παρά το 
τεθέν, το οποίον είναι ο Ιησούς Χριστός.» (Α΄Κορ. γ΄11). 
Αναφερόμενος στο βράχο που ο Μωυσής κτύπησε, είπε: 
«Πάντες το αυτό πνευματικόν ποτόν έπιον, διότι έπινον από 
πνευματικής πέτρας ακολουθούσης, η δε πέτρα ήτο ο Χρι-
στός.» (Α΄Κορ. ι΄4).  

Ο Ιησούς Χριστός ο ίδιος χρησιμοποίησε την εικόνα κα-
τευθείαν όταν δήλωσε: «Επί ταύτης της πέτρας θέλω οικο-
δομήσει την εκκλησίαν μου, και πύλαι άδου δεν θέλουσιν 
ισχύσει κατ’αυτής.» (Ματθ. ις΄18). Εγκαθίδρυσε τη χριστια-
νική εκκλησία επάνω στον εαυτό Του, το Ζωντανό Βράχο. 
Το σώμα Του θυσιάσθηκε για τις αμαρτίες του κόσμου, το 
κτύπημα του Βράχου. Τίποτε δεν μπορεί να ισχύσει κατά 
μιας εκκλησίας κτισμένης επάνω σε στερεό θεμέλιο που 
Αυτός προμήθευσε. Από αυτόν το Βράχο θα έρρεαν τα ια-
ματικά νερά για να ξεδιψάσουν τα έθνη. (Ιεζ. μζ΄1-12, Ιωάν. 
ζ΄37,38, Αποκ. κβ΄1-5). 

Πόσο εύθραυστη και αδύνατη ήταν η εκκλησία όταν ο 
Χριστός έκανε αυτή τη δήλωση! Αυτή αποτελείτο από λί-
γους μαθητές κουρασμένους, με τις αμφιβολίες τους, με τά-
ση αυτοπροαγωγής, με μια χεριά γυναίκες, και το άστατο 
πλήθος που αποδοκίμασε το Βράχο όταν αυτός κτυπήθηκε. 
΄Ομως η εκκλησία οικοδομήθηκε όχι σε εύθραυστη ανθρώ-
πινη σοφία και επινόηση, αλλά επάνω στο Βράχο των Αιώ-
νων. Ο χρόνος θα αποκάλυπτε ότι τίποτε δε θα μπορούσε 
να καταστρέψει την εκκλησία Του, ή να την αποτρέψει από 
την αποστολή της που είναι να δοξάσει το Θεό και να οδη-
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γήσει τους άνδρες και τις γυναίκες στο Σωτήρα. (Πράξεις 
δ΄12,13,20-33).  

 
Η Βιβλική Έννοια της ‘‘Εκκλησίας’’ 

Στη Γραφή η λέξη εκκλησία προέρχεται από το ρήμα εκ-
καλώ, καλώ έξω.1 Αυτή η έκφραση χρησιμοποιείτο συνήθως 
σε κάθε συγκαλούμενη συγκέντρωση όπου οι άνθρωποι 
είχαν την πρόσκληση να συναντηθούν. 

Στη μετάφραση των Εβδομήκοντα η εβραϊκή λέξη καχάλ 
που σημαίνει σύναξη, μεταφράσθηκε εκκλησία. (Δευτ. θ΄10, 
ιη΄16, Α΄Σαμ. ιζ΄47, Α΄Βασ. η΄14, Α΄Χρον. ιγ΄2).2 

Αυτή η χρήση διευρύνθηκε στην Καινή Διαθήκη. Σημειώ-
στε πώς χρησιμοποιείται η λέξη εκκλησία:  

(1) Οι πιστοί που συνέρχονται να λατρεύσουν σε ειδικό 
τόπο (Α΄Κορ. ια΄18,  ιδ΄19,28).  

(2) Οι πιστοί που ζουν σε μια συγκεκριμένη περιοχή 
(Α΄Κορ. ις΄1, Γαλ. α΄2, Α΄Θεσ. β΄14).  

(3) ΄Ατομα και κατ’οίκον εκκλησίες (Α΄Κορ. ις΄19, Κολ. 
δ΄15, Φιλ. 2). 

(4) Μια ομάδα εκκλησιών σε δεδομένο γεωγραφικό χώρο 
(Πράξ. θ΄31).3 

(5) ΄Ολο το σώμα των πιστών σε όλο τον κόσμο (Ματθ. 
ις΄18, Α΄Κορ. ι΄32, ιβ΄28, Εφεσ. δ΄11-16). 

(6) ΄Ολη η πιστή κτίση στον ουρανό και στη γη (Εφεσ. 
α΄20-22, Φιλιπ. β΄9-11). 

 
Η Φύση της Εκκλησίας 

Η Βίβλος περιγράφει την εκκλησία ως ένα θεσμό, ονομά-
ζοντάς την «η εκκλησία του Θεού». (Πράξ. κ΄28, Α΄Κορ. 
α΄2). Ο Ιησούς περιέβαλε την Εκκλησία με θεία εξουσία 
(Ματθ. ιη΄17,18). Μπορούμε να κατανοήσουμε τη φύση της 
χριστιανικής εκκλησίας βλέποντας τις ρίζες της στην Παλαιά 
Διαθήκη και τους διάφορους συμβολισμούς που χρησιμο-
ποιεί η Καινή Διαθήκη μιλώντας γι’αυτήν. 
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ΟΙ Ρίζες της Χριστιανικής Εκκλησίας. Η Παλαιά Δια-
θήκη περιγράφει την εκκλησία ως οργανωμένη σύναξη του 
λαού του Θεού. Από αρχαιοτάτων χρόνων οι θεοφοβούμε-
νες οικογένειες στη γενεαλογία του Αδάμ, του Σηθ, του Νώε 
του Σημ και του Αβραάμ ήταν θεματοφύλακες της αλήθειας. 
Αυτές οι οικογένειες, στις οποίες ο πατέρας λειτουργούσε 
ως ιερέας, μπορούσαν να θεωρηθούν η εκκλησία σε μικρο-
γραφία. Στον Αβραάμ ο Θεός έδωσε τις πλούσιες υποσχέ-
σεις, μέσα από τις οποίες αυτό το σπιτικό του Θεού βαθ-
μιαία έγινε ένα έθνος. Η αποστολή του Ισραήλ ήταν απλώς 
μια επέκταση σε αυτό που δόθηκε στον Αβραάμ: να είναι 
μια ευλογία σε όλα τα έθνη (Γεν. ιβ΄1-3), δείχνοντας την α-
γάπη του Θεού στον κόσμο.  

Το έθνος που ο Θεός έβγαλε από την Αίγυπτο, ονομά-
σθηκε «εκκλησία εν τη ερήμω». (Πράξ. ζ΄38). Τα μέλη της 
θεωρήθηκαν «βασίλειον ιεράτευμα, και έθνος άγιον» (Έξ. 
ιθ΄6), «λαός άγιος» του Θεού. (Δευτ. κη΄9, Λευιτ. κς΄12) - η 
εκκλησία Του. 

Ο Θεός τους τοποθέτησε στην Παλαιστίνη, το κέντρο των 
μεγαλύτερων πολιτισμών του κόσμου. Τρεις μεγάλες ήπει-
ροι - Ευρώπη, Ασία και Αφρική - συναντιόνταν στην Παλαι-
στίνη. Εκεί οι Ιουδαίοι έπρεπε να είναι ‘’υπηρέτες’’ στα άλλα 
έθνη για να επεκτείνουν την πρόσκληση στους άλλους, ώ-
στε και εκείνοι να ενωθούν με το λαό του Θεού. Με δύο λό-
για, ο Θεός τους κάλεσε για να καλέσουν και αυτοί τα έθνη. 
(Ησ. νς΄7). Επιθυμούσε, διαμέσου του Ισραήλ να δημιουρ-
γήσει τη μέγιστη εκκλησία στη γη - μια εκκλησία όπου οι α-
ντιπρόσωποι όλων των εθνών του κόσμου θα έρχονταν να 
λατρεύσουν τον αληθινό Θεό, να μάθουν γι’Αυτόν, και να 
επιστρέψουν στο λαό τους με το μήνυμα της σωτηρίας. 

Παρά τη συνεχή φροντίδα του Θεού για το λαό Του, ο 
Ισραήλ εμπλέχθηκε στην ειδωλολατρία, στην απομόνωση, 
στον εθνικισμό, στην περηφάνια και στον εγωκεντρισμό. Ο 
λαός του Θεού απέτυχε να εκπληρώσει την αποστολή του. 

Στην εποχή του Χριστού, ο Ισραήλ βρέθηκε σε μια δια-
χωριστική γραμμή των γεγονότων. Ο λαός του Θεού πρό-
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σβλεπε στο Μεσσία για να απελευθερώσει το έθνος τους, 
αλλά όχι σε ένα Μεσσία να τους απελευθερώσει από τον 
εαυτό τους. Στο σταυρό, η πνευματική πτώχευση του Ισ-
ραήλ ήταν ολοφάνερη. Σταυρώνοντας το Χριστό, απέδειξαν 
εξωτερικά την παρακμή που ήταν μέσα τους. ΄Οταν ανα-
φώνησαν: «Δεν έχομεν βασιλέα ειμή τον Καίσαρα!» (Ιωάν. 
ιθ΄15), αρνήθηκαν να επιτρέψουν στο Θεό να τους κυβερ-
νήσει. 

Στο σταυρό δύο αντίθετες αποστολές έφθασαν στο απο-
κορύφωμα. Η πρώτη, αυτή μιας εκκλησίας που παραστρά-
τησε, τόσο εγωκεντρική που δεν έβλεπε Εκείνον ο οποίος 
την είχε φέρει σε ύπαρξη. Η δεύτερη, αυτή του Χριστού, 
που επικέντρωσε την αγάπη στο λαό, ώστε να πεθάνει στη 
θέση τους για να δώσει σε αυτούς αιώνια ύπαρξη. 

Ενώ ο σταυρός σήμαινε το τέλος της αποστολής του Ισ-
ραήλ, η ανάσταση του Χριστού εγκαινίαζε τη χριστιανική 
εκκλησία και την αποστολή της: το κήρυγμα του ευαγγελίου 
της σωτηρίας μέσω του αίματος του Χριστού. ΄Οταν οι Ιου-
δαίοι έχασαν την αποστολή τους, έγιναν όπως κάθε άλλο 
έθνος και σταμάτησαν να είναι η εκκλησία του Θεού. Στη 
θέση τους ο Θεός εγκαθίδρυσε ένα νέο έθνος, μια εκκλησία 
που θα διεκπεραίωνε την αποστολή Του για τον κόσμο. 
(Ματθ. κα΄41,43). 

Η εκκλησία της Καινής Διαθήκης στενά συνδεδεμένη με 
την κοινότητα του αρχαίου Ισραήλ όσον αφορά στην πίστη,4  

αποτελείται και από Ιουδαίους και από Εθνικούς που πι-
στεύουν στο Χριστό. Έτσι, αληθινός Ισραήλ είναι όλοι όσοι 
με πίστη δέχονται το Χριστό. (Γαλ. γ΄26-29). Ο Παύλος επε-
ξηγεί τη νέα οργανική σχέση αυτών των δύο διαφορετικών 
λαών με την εικόνα δύο δένδρων - την καλλιελαία και την 
αγριελαία, τον Ισραήλ και τους Εθνικούς αντιστοίχως. Οι 
Ιουδαίοι οι οποίοι δε δέχθηκαν το Χριστό, δεν είναι πια παι-
διά του Θεού (Ρωμ. θ΄6-8) και απεικονίζονται με κλαδιά που 
κόπηκαν από την καλλιελαία, ενώ εκείνοι οι Ιουδαίοι που 
δέχθηκαν το Χριστό, παραμένουν επάνω στο δένδρο. 
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Ο Παύλος απεικονίζει τους Εθνικούς οι οποίοι δέχθηκαν 
το Χριστό σαν κλαδιά της αγριελαίας εγκεντρισμένα στην 
καλλιελαία. (Ρωμ. ια΄17-25). Συνιστά σε αυτούς τους εξ ε-
θνών Χριστιανούς να σέβονται τη θεία κληρονομία των ε-
κλεχθέντων οργάνων του Θεού. «Εάν η ρίζα ήναι αγία, είναι 
και οι κλάδοι. Αλλ’εάν τινές των κλάδων απεκόπησαν, συ δε 
αγριελαία ούσα ενεκεντρίσθης μεταξύ αυτών, και έγεινες 
συγκοινωνός της ρίζης και της παχύτητος της ελαίας, μη 
κατακαυχάσαι εναντίον των κλάδων. Εάν δε κατακαυχάσαι, 
συ δεν βαστάζεις την ρίζαν, αλλ’η ρίζα σε.» (Ρωμ. ια΄16-18). 

Η εκκλησία της Καινής Διαθήκης διαφέρει σημαντικά από 
το πανομοιότυπό της της Παλαιάς Διαθήκης. Η αποστολική 
εκκλησία έγινε μια ανεξάρτητη οργάνωση, χωρισμένη από 
το έθνος του Ισραήλ. Τα εθνικά σύνορα παραμερίσθηκαν, 
δίνοντας στην εκκλησία έναν παγκόσμιο χαρακτήρα. Αντί 
για μια εθνική εκκλησία, έγινε μια ιεραποστολική εκκλησία, 
που υπάρχει για να επιτελέσει το αρχικό σχέδιο του Θεού, 
το οποίο επαναδιατυπώθηκε με την εντολή του ιδρυτή της 
Ιησού Χριστού, «μαθητεύσατε πάντα τα έθνη». (Ματθ. 
κη΄19). 

 
Αλληγορικές Περιγραφές της Εκκλησίας. Οι αλληγο-

ρικές περιγραφές της εκκλησίας της Καινής Διαθήκης ρί-
χνουν φως στη φύση της εκκλησίας. 

1. Η εκκλησία ως σώμα. Η αλληγορία του σώματος το-
νίζει την ενότητα της εκκλησίας και τη λειτουργική σχέση 
κάθε μέλους προς το σύνολο. Ο σταυρός συνδιαλλάσσει 
όλους «εις έν σώμα προς τον Θεόν». (Εφεσ. β΄16). Διά του 
Αγίου Πνεύματος «εβαπτίσθημεν εις έν σώμα» (Α΄Κορ. 
ιβ΄13) - την εκκλησία. Ως σώμα, η εκκλησία δεν είναι καθό-
λου λιγότερη από το σώμα του Χριστού. (Εφεσ. α΄23). Είναι 
ο οργανισμός μέσω του οποίου Αυτός μεταδίδει την πληρό-
τητά Του. Οι πιστοί είναι μέλη του σώματός Του. (Εφεσ. 
ε΄30). Κατά συνέπεια, δίνει πνευματική ζωή στον αληθινό 
πιστό μέσα από τη δύναμη και τη χάρη Του. Ο Χριστός εί-
ναι «η κεφαλή του σώματος της εκκλησίας» (Κολ. α΄18). 
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Από αγάπη, ο Θεός έδωσε στο κάθε μέλος του σώματος 
της εκκλησίας Του τουλάχιστον ένα πνευματικό χάρισμα 
που καθιστά εκείνο το μέλος ικανό να επιτελέσει μια ζωτική 
λειτουργία. ΄Οπως είναι ζωτικό εκείνο που κάθε όργανο κά-
νει στο ανθρώπινο σώμα, έτσι και η επιτυχής ολοκλήρωση 
της αποστολής της εκκλησίας εξαρτάται από τη λειτουργία 
του καθενός από τα πνευματικά χαρίσματα που δόθηκαν 
στα μέλη. Σε τι χρησιμεύει ένα σώμα χωρίς καρδιά, ή πόσο 
λιγότερο αποτελεσματικό είναι χωρίς μάτια ή χωρίς πόδι; 
Εάν τα μέλη της κατακρατούσαν τα χαρίσματά τους, η εκ-
κλησία θα ήταν νεκρή, ή τυφλή, ή τουλάχιστον ανάπηρη. 
Οπωσδήποτε όμως, αυτά τα θεόδοτα χαρίσματα, τα ίδια 
δεν αποτελούν σκοπό. (Δείτε το κεφάλαιο 16). 

2. Η εκκλησία ως ναός. Η εκκλησία είναι «του Θεού οι-
κοδομή», «ναός του Θεού» στον οποίον κατοικεί το ΄Αγιο 
Πνεύμα. Ο Ιησούς Χριστός είναι το θεμέλιό της και ο «ακρο-
γωνιαίος λίθος». (Α΄Κορ. γ΄9-16,  Εφεσ. β΄20). Αυτός ο 
ναός δεν είναι μια νεκρή κατασκευή. Επιδεικνύει δυναμική 
ανάπτυξη. ΄Οπως ο Χριστός είναι «λίθος ζων», ο Πέτρος 
λέει ότι έτσι και οι πιστοί είναι «λίθοι ζώντες», «οίκος πνευ-
ματικός». (Α΄Πέτρ. β΄4-6). 

Η οικοδομή δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί. Νέοι ζώντες λί-
θοι συνεχώς προστίθενται στο ναό «εν τω οποίω και σεις 
οικοδομείσθε εις κατοικητήριον του Θεού διά του Πνεύμα-
τος». (Εφεσ. β΄22). Ο Παύλος προτρέπει τους πιστούς να 
χρησιμοποιούν τα καλύτερα οικοδομικά υλικά στο ναό αυτό, 
έτσι ώστε να αντέξει κατά την πύρινη δοκιμασία την Ημέρα 
της Κρίσης. (Α΄Κορ. γ΄12-15). 

Ο ναός αλληγορικά δίνει έμφαση τόσο στην αγιότητα της 
τοπικής σύναξης όσο και της εκκλησίας γενικά. Ο ναός του 
Θεού είναι άγιος, λέει ο Παύλος. «Εάν τις φθείρη τον ναόν 
του Θεού, τούτον θέλει φθείρει ο Θεός.» (Α΄Κορ. γ΄17). Η 
στενή σχέση με τους απίστους είναι αντίθετη προς τον άγιο 
χαρακτήρα του, επισήμανε ο Παύλος, και έπρεπε να απο-
φευχθεί, «διότι τίνα μετοχήν έχει η δικαιοσύνη με την ανομί-
αν; . . . τίνα δε συμβίβασιν ο ναός του Θεού με τα είδωλα;» 
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(Β΄Κορ. ς΄14,16). (Η συμβουλή του αφορά στο γάμο και στις 
εμπορικές δραστηριότητες). Η εκκλησία πρέπει να απολαμ-
βάνει μεγάλης εκτίμησης, επειδή είναι το αντικείμενο επάνω 
στο οποίο ο Θεός επιχέει το υπέρτατο ενδιαφέρον Του. 

3. Η εκκλησία ως νύμφη. Η εκκλησία παρουσιάζεται ως 
νύμφη και ο Κύριος ως νυμφίος. Ο Κύριος ιερόπρεπα υπό-
σχεται: «Θέλω σε μνηστευθή εις εμαυτόν εις τον αιώνα, και 
θέλω σε μνηστευθή εις εμαυτόν εν δικαιοσύνη, και εν κρίσει, 
και εν ελέει, και εν οικτιρμοίς.» (Ωσηέ. β΄19).  

Ο Παύλος χρησιμοποιεί την ίδια εικόνα: «Διά να σας πα-
ραστήσω παρθένον αγνήν εις τον Χριστόν.» (Β΄Κορ. ια΄2). 
Η αγάπη του Χριστού για την εκκλησία Του είναι τόσο βαθιά 
και σταθερή, που «παρέδωκεν εαυτόν υπέρ αυτής». (Εφεσ. 
ε΄25). Και έκανε αυτή τη θυσία «διά να αγιάση αυτήν, καθα-
ρίσας με το λουτρόν του ύδατος διά του λόγου». (Εφεσ. 
ε΄26). 

Με την καθαγιάζουσα επιρροή της αλήθειας του λόγου 
του Θεού (Ιωάν. ιζ΄17) και τον καθαρισμό που το βάπτισμα 
εξασφαλίζει, ο Χριστός μπορεί να εξαγνίσει τα μέλη της εκ-
κλησίας, αφαιρώντας τα ρυπαρά ιμάτια και ενδύοντάς τους 
με την τέλεια δικαιοσύνη Του. Έτσι, μπορεί να ετοιμάσει την 
εκκλησία, να καταστήσει τη νύμφη Του - «ένδοξον εκκλησί-
αν, μη έχουσαν κηλίδα ή ρυτίδα, ή τι των τοιούτων αλλά διά 
να ήναι αγία και άμωμος». (Εφεσ. ε΄27). Η πλήρης δόξα και 
λαμπρότητα της εκκλησίας δε θα φανεί μέχρι να επιστρέψει 
ο Χριστός. 

4. Η εκκλησία ως «άνω Ιερουσαλήμ». Η Γραφή ονο-
μάζει Σιών την πόλη της Ιερουσαλήμ. Εκεί ο Θεός κατοικεί 
με το λαό Του (Ψαλμ. θ΄11). Από τη Σιών έρχεται η σωτηρία 
(Ψαλμ. ιδ΄7, νγ΄6). Αυτή η πόλη θα ήταν «χαρά πάσης της 
γης». (Ψαλμ. μη΄2). 

Η Καινή Διαθήκη βλέπει την εκκλησία ως την «άνω Ιε-
ρουσαλήμ», το πνευματικό αντίγραφο της επίγειας Ιερου-
σαλήμ. (Γαλ. δ΄26). Οι πολίτες αυτής της Ιερουσαλήμ έχουν 
«το πολίτευμα εν ουρανοίς». (Φιλιπ. γ΄20). Αυτοί είναι «ε-
παγγελίας τέκνα» που έχουν γεννηθεί «κατά πνεύμα», α-
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πολαμβάνοντας την ελευθερία, με την οποία τους ελευθέ-
ρωσε ο Χριστός. (Γαλ. δ΄28,29, ε΄1). Οι πολίτες αυτής της 
πόλης δεν είναι πια δούλοι προσπαθώντας να δικαιωθούν 
διά του νόμου (Γαλ. δ΄22,26,31, ε΄4). «Διά του Πνεύματος» 
προσδοκούν «εκ πίστεως την ελπίδα της δικαιώσεως». Συ-
νειδητοποιούν ότι «εν Χριστώ Ιησού» η «πίστις δι’αγάπης 
ενεργουμένη» είναι αυτή που τους εξασφαλίζει το πολίτευ-
μα. (Γαλ. ε΄5,6). 

Εκείνοι οι οποίοι αποτελούν μέρος της ένδοξης αυτής 
συντροφιάς, προσήλθαν «εις όρος Σιών, και εις πόλιν Θεού 
ζώντος, την επουράνιον Ιερουσαλήμ, και εις μυριάδας αγγέ-
λων, εις πανήγυριν και εκκλησίαν πρωτοτόκων καταγε-
γραμμένων εν τοις ουρανοίς». (Εβρ. ιβ΄22,23). 

5. Η εκκλησία ως οικογένεια. Η εκκλησία στον ουρανό 
και στη γη θεωρείται μια οικογένεια. (Εφεσ. γ΄15). Δύο αλ-
ληγορίες χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν πώς οι άν-
θρωποι ενώνονται με αυτή την οικογένεια: υιοθεσία (Ρωμ. 
η΄14-16, Εφεσ. α΄4-6) και αναγέννηση (Ιωάν. γ΄8). Με την 
πίστη στο Χριστό οι νεοβαπτισθέντες  δεν είναι πια σκλάβοι, 
αλλά παιδιά του ουράνιου Πατέρα (Γαλ. γ΄26 - δ΄7) που 
ζουν με βάση την καινή διαθήκη. Τώρα είναι «οικείοι του 
Θεού» (Εφεσ. β΄19), «οικείοι της πίστεως» (Γαλ. ς΄10).  

Τα μέλη της οικογένειας του Θεού προσφωνούν το Θεό 
«Πατέρα» (Γαλ. δ΄6) και αποκαλούν ο ένας τον άλλον α-
δελφό και αδελφή. (Ιακ. β΄15, Α΄Κορ. η΄11, Ρωμ. ις΄1). Ε-
πειδή έφερε πολλούς στην εκκλησιαστική οικογένεια, ο 
Παύλος βλέπει τον εαυτό του ως πνευματικό πατέρα. Είπε: 
«Εγώ σας εγέννησα εν Χριστώ Ιησού διά του ευαγγελίου.» 
(Α΄Κορ. δ΄15). Αναφέρεται σε εκείνους τους οποίους εισή-
γαγε στην εκκλησία ως «τέκνα μου αγαπητά». (Α΄Κορ. 
δ΄14, Εφεσ. ε΄1). 

Ειδικό χαρακτηριστικό της εκκλησίας σαν οικογένεια είναι 
η συναδελφοσύνη. Η χριστιανική συναδελφοσύνη - η κοι-
νωνία - δεν είναι απλώς κοινωνικότητα αλλά η «εις το ευαγ-
γέλιον κοινωνία». (Φιλιπ. α΄5). Εδώ συνυπάρχει η γνήσια 
κοινωνία με το Θεό τον Πατέρα, τον Υιό και το ΄Αγιο Πνεύμα 
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(Α΄Ιωάν. α΄3, Α΄Κορ. α΄9,  Β΄Κορ. ιγ΄14), καθώς και με τους 
πιστούς (ΑΊωάν. α΄3,7). Τα μέλη λοιπόν δίνουν σε οποιον-
δήποτε γίνεται ένα μέρος της οικογένειας «δεξιάς [χειρός] 
κοινωνίας». (Γαλ. β΄9). 

Ο συμβολισμός με την οικογένεια αποκαλύπτει μια τρυ-
φερή εκκλησία «όπου οι άνθρωποι βρίσκουν αγάπη, σεβα-
σμό και αναγνώριση ως άτομα, ένας τόπος όπου οι άν-
θρωποι αναγνωρίζουν ότι ο ένας έχει ανάγκη τον άλλο, ό-
που τα τάλαντα αναπτύσσονται, όπου οι άνθρωποι αυξά-
νονται, όπου ο καθένας αισθάνεται πληρότητα.»5 Αυτό συ-
νεπάγεται επίσης ευθύνη, σεβασμό για τους πνευματικούς 
γονείς, ενδιαφέρον για τα πνευματικά αδέλφια. Και τελικά, 
σημαίνει ότι κάθε μέλος θα έχει προς κάθε άλλο μέλος μια 
αγάπη που απεργάζεται βαθιά αφοσίωση η οποία συσφίγ-
γει και ενδυναμώνει. 

Το σύνολο των μελών σε μια εκκλησιαστική οικογένεια 
καθιστά τα άτομα, με μεγάλες διαφορές στη φύση και στη 
διάθεση, ικανά να χαίρονται και να ανέχονται ο ένας τον άλ-
λον. Τα μέλη της εκκλησιαστικής οικογένειας μαθαίνουν να 
ζουν ενωμένα χωρίς να χάνουν την ατομικότητά τους. 

6. Η εκκλησία ως στύλος και εδραίωμα της αλήθειας. 
Η εκκλησία του ζώντος Θεού είναι «ο στύλος και το εδραίω-
μα της αληθείας». (Α΄Τιμ. γ΄15). Αυτή είναι η παρακαταθήκη 
και το φρούριο της αλήθειας, προστατεύοντάς την από τις 
επιθέσεις των εχθρών της. Η αλήθεια, ωστόσο, είναι δυνα-
μική, όχι στατική. Αν τα μέλη διατείνονται ότι έχουν νέο φως 
- νέα διδαχή ή νέα ερμηνεία της Γραφής - οι έχοντες αυτή 
την εμπειρία πρέπει να ελέγξουν τη νέα διδασκαλία με το 
μέτρο της Γραφής. (Ησ. η΄8). Αν το νέο φως συμφωνεί με 
αυτό το μέτρο, τότε η εκκλησία πρέπει να το δεχθεί. Αν όχι, 
να το απορρίψει. ΄Ολα τα μέλη πρέπει να υποταχθούν στην 
κρίση που έχει βάση τη Γραφή, διότι «εκ του πλήθους των 
συμβούλων προέρχεται σωτηρία». (Παρ. ια΄14).  

Διαδίδοντας την αλήθεια, δηλαδή με τη μαρτυρία της, η 
εκκλησία γίνεται «το φως του κόσμου», «πόλις κειμένη ε-



11.  Η Εκκλησία 

 216

πάνω όρους» που «δεν δύναται να κρυφθή», και «το άλας 
της γης». (Ματθ. ε΄13-15). 

7. Η εκκλησία στρατευομένη και θριαμβεύουσα. Η εκ-
κλησία στη γη είναι σαν ετοιμοπόλεμος στρατός. Έχει κλη-
θεί να πολεμήσει κατά του πνευματικού σκότους. «Δεν είναι 
η πάλη ημών εναντίον εις αίμα και σάρκα, αλλ’εναντίον εις 
τας αρχάς, εναντίον εις τας εξουσίας, εναντίον εις τους κο-
σμοκράτορας του σκότους του αιώνος τούτου, εναντίον εις 
τα πνεύματα της πονηρίας εν τοις επουρανίοις.» (Εφεσ. 
ς΄12). Για το λόγο αυτό ο Παύλος προτρέπει τους Χριστια-
νούς: «Αναλάβετε την πανοπλίαν του Θεού διά να δυνηθήτε 
να αντισταθήτε εν τη ημέρα τη πονηρά, και αφού καταπο-
λεμήσητε τα πάντα, να σταθήτε.» (Εφεσ. ς΄13). 

Στο διάβα των αιώνων η εκκλησία είχε να πολεμήσει κα-
τά του εχθρού και εσωτερικά και εξωτερικά. (Πράξ. κ΄29,30, 
Α΄Τιμ. δ΄1). Αυτή έκανε αξιοσημείωτες προόδους και επέτυ-
χε νίκες, αλλά δεν είναι ακόμη η θριαμβεύουσα εκκλησία. 
Δυστυχώς η εκκλησία έχει ακόμη μεγάλες ελλείψεις. Με μια 
παραβολή ο Ιησούς εξήγησε τις ατέλειες μέσα στην εκκλη-
σία: «Ωμοιώθη η βασιλεία των ουρανών με άνθρωπον, ό-
στις έσπειρε καλόν σπόρον εν τω αγρώ αυτού. Αλλ’ενώ ε-
κοιμώντο οι άνθρωποι, ήλθεν ο εχθρός αυτού και έσπειρε 
ζιζάνια αναμέσον του σίτου, και ανεχώρησε.» (Ματθ. 
ιγ΄24,25). ΄Οταν οι δούλοι θέλησαν να συλλέξουν τα ζιζάνια, 
ο γαιοκτήμονας είπε: «Μήποτε συλλέγοντες τα ζιζάνια εκρι-
ζώσητε μετ’αυτών και τον σίτον. Αφήσατε να συναυξάνωσιν 
αμφότερα μέχρι του θερισμού». (Ματθ. ιγ΄29,30). 

Ζιζάνια και σίτος αναπτύχθηκαν στον αγρό. Ενώ ο Θεός 
οδηγεί τους πιστούς στην εκκλησία, ο Σατανάς φέρει μέσα 
τους άπιστους. Αυτές οι δύο ομάδες επηρεάζουν ολόκληρο 
το σώμα - η μία εργαζόμενη για τον εξαγνισμό, η άλλη για 
τη διαφθορά. Η διαμάχη ανάμεσα σε αυτούς - μέσα στην 
εκκλησία - θα συνεχίσει μέχρι το θερισμό, τη Δευτέρα Πα-
ρουσία. 

Ο εξωτερικός πόλεμος της εκκλησίας δεν έχει ακόμη τε-
λειώσει. Επίκεινται δοκιμασίες και αγώνες. Γνωρίζοντας ότι 
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έχει λίγο μόνο καιρό, ο Σατανάς είναι οργισμένος κατά της 
εκκλησίας του Θεού (Αποκ. ιβ΄12,17), και θα φέρει εναντίον 
της «καιρόν θλίψεως, οποία ποτέ δεν έγεινεν αφού υπήρξεν 
έθνος». Αλλά ο Χριστός θα επέμβει υπέρ του πιστού λαού 
Του, και θα διασωθεί «πας όστις ευρεθή γεγραμμένος εν τω 
βιβλίω». (Δαν. ιβ΄1). Ο Ιησούς μάς βεβαιώνει ότι «ο υπομεί-
νας έως τέλους, ούτος θέλει σωθή». (Ματθ. κδ΄13). 

Στην επιστροφή του Χριστού, θα αναδυθεί η θριαμβεύ-
ουσα εκκλησία. Τότε Αυτός θα «παραστήση αυτήν εις εαυ-
τόν ένδοξον εκκλησίαν», την πιστή όλων των αιώνων, εξα-
γορασμένη με το αίμα Του, «μη έχουσαν κηλίδα ή ρυτίδα». 
(Εφεσ. ε΄27). 

 
Η Εκκλησία Ορατή και Αόρατη. Οι λέξεις ορατή και αό-

ρατη χρησιμοποιήθηκαν για να ξεχωρίσουν τις δύο όψεις 
της εκκλησίας στη γη. Οι ως άνω αλληγορίες εφαρμόζονται 
ιδιαίτερα στην ορατή εκκλησία. 

1. Η ορατή εκκλησία. Η ορατή εκκλησία είναι η εκκλησία 
του Θεού οργανωμένη για να υπηρετήσει. Εκπληρώνει τη 
μεγάλη εντολή του Χριστού να φέρει το ευαγγέλιο σε όλον 
τον κόσμο (Ματθ. κη΄18-20), και να ετοιμάσει λαό για την 
ένδοξη επιστροφή Του. (Α΄Θεσ. ε΄23, Εφεσ. ε΄27). 

Ως ιδιαίτερα εκλεγμένη μάρτυρας, η εκκλησία φωτίζει τον 
κόσμο και τον υπηρετεί όπως Εκείνος έκανε, κηρύττοντας 
το ευαγγέλιο στους φτωχούς, θεραπεύοντας τους ανθρώ-
πους με συντριμμένη καρδιά, κηρύττοντας ελευθερία στους 
αιχμαλώτους και ανάβλεψη στους τυφλούς, αποστέλλοντας 
με ελευθερία τους καταθλιμμένους, κηρύττοντας ευπρόσδε-
κτο έτος στον Κύριο. (Λουκά δ΄18,19). 

2. Η αόρατη εκκλησία. Η αόρατη εκκλησία ονομάζεται 
επίσης η παγκόσμια εκκλησία και αποτελείται από το λαό 
του Θεού σε όλον τον κόσμο. Περιλαμβάνει τους πιστούς 
στην ορατή εκκλησία, και πολλούς ακόμη οι οποίοι, αν και 
δεν ανήκουν σε μια εκκλησιαστική οργάνωση, ακολούθησαν 
το φως που ο Χριστός τους έδωσε. (Ιωάν. α΄9). Αυτή η τε-
λευταία ομάδα περιλαμβάνει εκείνους οι οποίοι ποτέ δεν 
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είχαν την ευκαιρία να μάθουν την αλήθεια για τον Ιησού 
Χριστό, αλλά οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στο ΄Αγιο Πνεύμα 
και «πράττουσιν εκ φύσεως τα του νόμου» του Θεού. (Ρωμ. 
β΄14). 

Η ύπαρξη της αόρατης εκκλησίας αποκαλύπτει ότι η λα-
τρεία του Θεού είναι, με την ύψιστη έννοια, πνευματική. Ο 
Ιησούς είπε: «Οι αληθινοί προσκυνηταί θέλουσι προσκυνή-
σει τον Πατέρα εν πνεύματι και αληθεία, διότι ο Πατήρ τοι-
ούτους προσκυνητάς ζητεί τους προσκυνούντας αυτόν.» 
(Ιωάν. δ΄23). Επειδή είναι πνευματική η φύση της αληθινής 
λατρείας, οι άνθρωποι δεν μπορούν να υπολογίσουν επα-
κριβώς ποιος αποτελεί και ποιος δεν αποτελεί μέρος της 
εκκλησίας του Χριστού. 

Διά του Αγίου Πνεύματος ο Θεός οδηγεί το λαό Του από 
την αόρατη εκκλησία στην ένωση με την ορατή εκκλησία. 
«Και άλλα πρόβατα έχω, τα οποία δεν είναι εκ της αυλής 
ταύτης. Και εκείνα πρέπει να συνάξω, και θέλουσιν ακούσει 
την φωνήν μου, και θέλει γίνει μία ποίμνη, είς ποιμήν.» (Ι-
ωάν. ι΄16). Μόνο στην ορατή εκκλησία μπορούν να έχουν 
την πλήρη εμπειρία της αλήθειας, της αγάπης και της συ-
ντροφηκότητας του Θεού, επειδή Αυτός έδωσε στην ορατή 
εκκλησία τα πνευματικά χαρίσματα τα οποία εποικοδομούν 
τα μέλη της και σαν σύνολο και σαν άτομα. ΄Οταν ο Παύλος 
πίστευσε, ο Θεός τον έφερε σε επαφή με την ορατή εκκλη-
σία και του ανέθεσε να διευθύνει την αποστολή της εκκλη-
σίας Του. (Πράξ. θ΄10-22). Το ίδιο και σήμερα, ο Θεός προ-
τίθεται να οδηγήσει το λαό Του στην ορατή εκκλησία Του η  
οποία χαρακτηρίζεται από νομιμοφροσύνη στις εντολές του 
Θεού και κατέχει την πίστη του Ιησού, έτσι ώστε να συμμε-
τέχουν στην ολοκλήρωση της αποστολής Του επάνω στη 
γη. (Αποκ. ιδ΄12, ιη΄4, Ματθ. κδ΄14, δείτε το κεφάλαιο 12). 

Η αντίληψη της αόρατης εκκλησίας περιλαμβάνει την 
ενωμένη εκκλησία στον ουρανό και στη γη (Εφεσ. α΄22,23) 
και την εκκλησία στην έρημο κατά την εποχή των διωγμών 
(Αποκ. ιβ΄6,14). 
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Η Οργάνωση της Εκκλησίας 
Η εντολή του Χριστού να φέρουν το ευαγγέλιο σε όλο τον 

κόσμο περιλαμβάνει επίσης την καλλιέργεια εκείνων οι ο-
ποίοι ήδη δέχθηκαν το ευαγγέλιο. Νέα μέλη πρέπει να καθι-
ερωθούν στην πίστη και να διδαχθούν να χρησιμοποιούν τα 
θεόδοτα τάλαντα και χαρίσματά τους στην αποστολή. Επει-
δή «ο Θεός δεν είναι ακαταστασίας», αλλά επιθυμεί όλα να 
γίνονται «ευσχημόνως και κατά τάξιν» (Α΄Κορ. ιδ΄33,40), η 
εκκλησία πρέπει να έχει μια απλή αλλά αποτελεσματική ορ-
γάνωση. 

 
Η Φύση της Οργάνωσης. Ας έξετάσουμε τα μέλη της 

εκκλησίας και την οργάνωση. 
1. Τα μέλη της εκκλησίας. ΄Οταν εκπληρώνουν ορισμέ-

νους όρους, οι πιστοί γίνονται μέλη της εκκλησίας της νέας 
διαθήκης. ΄Οταν κάποιος γίνει μέλος, αποδέχεται τη νέα 
σχέση προς τους ανθρώπους, προς το κράτος και προ το 
Θεό. 

α. Οι ιδιότητες των μελών. Οι άνθρωποι που θέλουν να 
γίνουν μέλη της εκκλησίας Του, πρέπει να δεχθούν τον Ιη-
σού Χριστό ως Κύριο και Σωτήρα, να μετανοήσουν για τις 
αμαρτίες τους, και να βαπτισθούν. (Πράξ. β΄36-41, δ΄10-
12). Πρέπει να έχουν την εμπειρία της αναγέννησης και να 
δεχθούν την εντολή του Χριστού να διδάξουν στους άλλους 
όλα όσα ο Χριστός παρήγγειλε σε αυτούς. (Ματθ. κη΄20). 

β. Ισότητα και υπηρεσία. Σύμφωνα με τη δήλωση του 
Χριστού ότι «πάντες σεις αδελφοί είσθε» και «ο μεγαλύτε-
ρος από σας θέλει είσθαι υπηρέτης σας» (Ματθ. κγ΄8,11), 
τα μέλη έχουν την εντολή να συσχετίζονται με βάση την ισό-
τητα. Ακόμη πρέπει να συνειδητοποιήσουν ότι το να ακο-
λουθούν το παράδειγμα του Ιησού σημαίνει να συνδράμουν 
στις ανάγκες των άλλων, οδηγώντας τους στο Διδάσκαλο. 

γ. Ιεροσύνη όλων των πιστών. Με τη διακονία του 
Χριστού στο ουράνιο αγιαστήριο, το έργο της λευιτικής ιε-
ροσύνης έχει λήξει. Τώρα η εκκλησία έγινε «ιεράτευμα άγι-
ον». (Α΄Πέτρ. β΄5). Στη συνέχεια ο Πέτρος λέει: «Σεις όμως 
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είσθε γένος εκλεκτόν, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιον, 
λαός τον οποίον απέκτησεν ο Θεός, διά να εξαγγείλητε τας 
αρετάς εκείνου, όστις σας εκάλεσεν εκ του σκότους εις το 
θαυμαστόν αυτού φως.» (Α΄Πέτρ. β΄9). 

Αυτή η νέα τάξη, η ιεροσύνη όλων των πιστών, δεν επι-
τρέπει σε κάθε άτομο να σκέπτεται, να πιστεύει και να δι-
δάσκει κατά την άποψή του χωρίς την ευθύνη του σώματος 
της εκκλησίας. Αυτό σημαίνει ότι το κάθε μέλος της εκκλη-
σίας έχει ευθύνη να υπηρετήσει τους άλλους στο όνομα του 
Θεού, και μπορεί να επικοινωνήσει με Αυτόν κατευθείαν 
χωρίς ανθρώπινο διάμεσο. Επίσης, δίνει έμφαση στην αλ-
λεξάρτηση των μελών της εκκλησίας, καθώς και στην ανε-
ξαρτησία τους. Αυτή η ιεροσύνη δε δημιουργεί ποιοτική δι-
αφορά ανάμεσα στον ιερωμένο και στο λαϊκό, αν και αφήνει 
χώρο για μια διαφορά στη λειτουργία ανάμεσα στους ρό-
λους αυτούς. 

δ. Υποταγή στο Θεό και στο κράτος. Η Βίβλος ανα-
γνωρίζει το χέρι του Θεού στην εγκαθίδρυση κυβέρνησης 
και εντέλλεται στους πιστούς να σέβονται τις πολιτικές Αρ-
χές και να υπακούουν σε αυτές. Εκείνος που έχει την πολι-
τική εξουσία «του Θεού υπηρέτης είναι, εκδικητής διά να 
εκτελή την οργήν κατά του πράττοντος το κακόν». Γι’αυτό ο 
Παύλος λέει στα μέλη της εκκλησίας: «Απόδοτε λοιπόν εις 
πάντας τα οφειλόμενα. Εις όντινα οφείλετε τον φόρον, τον 
φόρον. Εις όντινα τον δασμόν, τον δασμόν. Εις όντινα τον 
φόβον, τον φόβον. Εις όντινα την τιμήν, την τιμήν.» (Ρωμ. 
ιγ΄4,7). 

Στη στάση τους προς το κράτος τα μέλη οδηγούνται από 
την αρχή του Χριστού: «Απόδοτε λοιπόν τα του Καίσαρος 
εις τον Καίσαρα, και τα του Θεού εις τον Θεόν.» (Ματθ. 
κβ΄21). Αλλά αν το κράτος επεμβαίνει σε θεία εντολή, η ύ-
ψιστη υπακοή ανήκει στο Θεό. Οι απόστολοι είπαν: «Πρέ-
πει να πειθαρχώμεν εις τον Θεόν μάλλον παρά εις τους αν-
θρώπους.» (Πράξ. ε΄29). 

2. Η μείζων λειτουργία της εκκλησιαστικής οργάνω-
σης. Η εκκλησία οργανώθηκε για να επιτελέσει το σχέδιο 
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του Θεού καλύπτοντας τον πλανήτη με τη γνώση της δόξας  
του Θεού. Μόνο η ορατή εκκλησία μπορεί να εξασκήσει τις 
ζωτικές λειτουργίες για να φθάσει στο σκοπό αυτό. 

α. Λατρεία και παρότρυνση. Στο διάβα της ιστορίας η 
εκκλησία υπήρξε το όργανο του Θεού για να συγκεντρώνει 
τους πιστούς να λατρεύουν το Δημιουργό την ημέρα του 
Σαββάτου. Ο Χριστός και οι απόστολοί Του ακολούθησαν 
αυτή τη λατρευτική συνήθεια, και η Γραφή προτρέπει  τους 
πιστούς σήμερα «μη αφίνοντες να συνερχώμεθα ομού . . . 
αλλά προτρέποντες αλλήλους, και τοσούτω μάλλον, όσον 
βλέπετε πλησιάζουσαν την ημέραν». (Εβρ. ι΄25, γ΄13). Η 
εκκλησιαστική λατρεία φέρνει στο λατρευτή ανανέωση, 
θάρρος και χαρά. 

β. Χριστιανική συντροφικότητα. Η εκκλησία καλύπτει 
στο έπακρο τις βαθιές ανάγκες των μελών για συντροφικό-
τητα. Η «εις το ευαγγέλιον κοινωνία» (Φιλιπ. α΄5) υπερβαί-
νει όλες τις άλλες σχέσεις, διότι δημιουργεί μια στενή σχέση 
με το Θεό, καθώς και με άλλους ομόπιστους. (ΑΊωάν. 
α΄3,6,7). 

γ. Διδασκαλία από τη Γραφή. Ο Χριστός έδωσε στην 
εκκλησία «τα κλειδία της βασιλείας των ουρανών». (Ματθ. 
ις΄19). Αυτά τα κλειδιά είναι τα λόγια του Χριστού - όλα τα 
λόγια της Γραφής. Ιδιαίτερα εμπεριέχουν «το κλειδίον της 
γνώσεως» σχετικά με την είσοδο στη βασιλεία (Λουκά ι-
α΄52). Τα λόγια του Ιησού είναι πνεύμα και ζωή για όσους 
τα δέχονται. (Ιωάν. ς΄63). Φέρνουν την αιώνια ζωή. (Ιωάν. 
ς΄68). 6 

΄Οταν η εκκλησία διακηρύττει τις αλήθειες της Βίβλου, 
αυτά τα κλειδιά της σωτηρίας έχουν τη δύναμη να δέσουν 
και να λύσουν, να ανοίξουν και να κλείσουν τον ουρανό, 
επειδή γνωστοποιούν τα κριτήρια με τα οποία οι άνθρωποι 
γίνονται δεκτοί ή απορρίπτονται, σώζονται ή χάνονται. Έτσι, 
το ευαγγελικό κήρυγμα της εκκλησίας εκχέει «οσμή ζωής» ή 
«οσμή θανάτου» (Β΄Κορ. β΄16). 

Ο Ιησούς γνώριζε τη σπουδαιότητα το να ζει κανείς «με 
πάντα λόγον εξερχόμενον διά στόματος Θεού». (Ματθ. 
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δ΄4). Μόνο ενεργώντας έτσι η εκκλησία μπορεί να εκπλη-
ρώσει την εντολή του Ιησού να διδάξει όλα τα έθνη «να φυ-
λάττωσι πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς». (Ματθ. κη΄20). 

δ. Εφαρμογή των θείων θεσπισμάτων. Η εκκλησία εί-
ναι το όργανο του Θεού για την εφαρμογή του θεσπίσματος 
του βαπτίσματος, την τελετή για την είσοδο στην εκκλησία 
(δείτε το κεφάλαιο 14), και το θέσπισμα του νιψίματος των 
ποδών και του Κυριακού Δείπνου (δείτε το κεφάλαιο 15). 

ε. Παγκόσμια διακήρυξη του ευαγγελίου. Η εκκλησία 
είναι οργανωμένη για ιεραποστολική δράση, να εκπληρώσει 
το έργο που ο Ισραήλ απέτυχε να κάνει. ΄Οπως βλέπουμε 
στη ζωή του Διδασκάλου, η μέγιστη υπηρεσία που η εκκλη-
σία προσφέρει στον κόσμο, είναι να εκπληρώσει στο έπα-
κρο την εντολή να κηρύξει το ευαγγέλιο «προς μαρτυρίαν 
εις πάντα τα έθνη» (Ματθ. κδ΄14), ενδυναμούμενη με το 
βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος. 

Αυτή η αποστολή περιλαμβάνει τη διακήρυξη του μηνύ-
ματος για την ετοιμασία της επιστροφής του Χριστού, η ο-
ποία απευθύνεται και στην ίδια την εκκλησία (Α΄Κορ. α΄7,8, 
Β΄Πέτρ. γ΄14, Αποκ. γ΄14-22, ιδ΄5), και για την υπόλοιπη 
ανθρωπότητα (Αποκ. ιδ΄6-12, ιη΄4). 
 
Η Διακυβέρνηση της Εκκλησίας 

Μετά την ανάληψη του Ιησού, η ηγεσία της εκκλησίας 
ανατέθηκε στα χέρια των αποστόλων. Η πρώτη διοργανω-
τική πράξη τους, στη σύνοδο με άλλους πιστούς, ήταν να 
εκλέξουν έναν άλλο απόστολο να πάρει τη θέση του Ιούδα. 
(Πράξ. α΄15-26). 

Καθώς η εκκλησία αυξανόταν, οι απόστολοι διαπίστω-
σαν ότι ήταν αδύνατον και να κηρύττουν το ευαγγέλιο και να 
φροντίζουν τις υλικές ανάγκες της εκκλησίας. Έτσι, ανέθε-
σαν τα πρακτικά θέματα της εκκλησίας σε επτά άνδρες τους 
οποίους υπέδειξε η εκκλησία. Αν και αυτή έκανε διάκριση 
ανάμεσα στη «διακονίαν του λόγου» και στη διακονία «εις 
τραπέζας» (Πράξ. ς΄1-4), δεν προσπάθησε να ξεχωρίσει 
τον απόστολο από το λαϊκό αποστερώντας την εκκλησία 
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από την προσφορά τους. Πράγματι, δύο από τους επτά, ο 
Στέφανος και ο Φίλιππος, ξεχώρισαν για την αποτελεσματι-
κότητά τους στο κήρυγμα και στον ευαγγελισμό. (Πράξ. 
ζ΄,η΄). 

Η επέκταση της εκκλησίας στην Ασία και στην Ευρώπη 
χρειάσθηκε συμπληρωματικά βήματα στην οργάνωση.  Με 
την εγκαθίδρυση πολυάριθμων νέων εκκλησιών, χειροτονή-
θηκαν πρεσβύτεροι «κατά πάσαν εκκλησίαν» για να εξα-
σφαλίσουν τη σταθερότητα της ηγεσίας. (Πράξ. ιδ΄23). 

΄Οταν δημιουργήθηκε μια σοβαρή κρίση, επιτράπηκε στα 
εμπλεκόμενα μέρη να εκθέσουν τις αντίστοιχες απόψεις 
τους σε μια γενική σύνοδο αποτελούμενη από αποστόλους 
και πρεσβυτέρους που αντιπροσώπευσαν την εκκλησία στο 
σύνολό της. Οι αποφάσεις αυτής της συνόδου θεωρήθηκαν 
ότι συνένωναν όλους και έγιναν δεκτές ως η φωνή του 
Θεού. (Πράξ. ιε΄1-29). Αυτό το περιστατικό επεξηγεί το γε-
γονός πως όταν υπάρχει θέμα προς συζήτηση το οποίο 
αφορά σε όλη την εκκλησία, τότε είναι αναγκαία μια σύνο-
δος σε πολύ ευρύτερο επίπεδο από ό,τι σε μια τοπική εκ-
κλησία. Στην περίπτωση εκείνη η απόφαση της συνόδου 
ήταν αποτέλεσμα συμφωνίας όλων των ενδιαφερομένων 
μελών. (Πράξ. ιε΄22,25). 

Η Καινή Διαθήκη κάνει σαφές πως όταν παρουσιαζόταν 
μια ανάγκη, ο Θεός καθοδηγούσε την ηγεσία του έργου 
Του. Με την οδηγία Του και με τη σύσκεψη της εκκλησίας, 
δημιούργησαν μια εκκλησιαστική διακυβέρνηση η οποία, αν 
εφαρμοζόταν και σήμερα, θα βοηθούσε στη διαφύλαξη της 
εκκλησίας από την αποστασία και θα την καθιστούσε ικανή 
να εκπληρώσει τη μεγάλη αποστολή της. 

 
Βιβλικές Αρχές της Διακυβέρνησης της Εκκλησίας. 
1. Ο Χριστός είναι η κεφαλή της εκκλησίας. Η αρχηγία 

του Χριστού επάνω στην εκκλησία βασίζεται κατά πρώτον 
στο μεσιτικό έργο Του. Από τη στιγμή της νίκης Του κατά 
του Σατανά στο σταυρό, δόθηκε στο Χριστό «πάσα εξουσία 
εν ουρανώ και επί γης». (Ματθ. κη΄18). Ο Θεός «πάντα υ-
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πέταξεν υπό τους πόδας αυτού, και έδωκεν αυτόν κεφαλήν 
υπεράνω πάντων εις την εκκλησίαν». (Εφεσ. α΄22, Φιλιπ. 
β΄10,11). Γι’αυτό «είναι Κύριος κυρίων και Βασιλεύς βασι-
λέων». (Αποκ. ιζ΄14). 

Ο Χριστός είναι επίσης η κεφαλή της εκκλησίας επειδή η 
εκκλησία είναι το σώμα Του (Εφεσ. α΄23, Κολ. α΄18). Ως 
πιστοί, «μέλη είμεθα του σώματος αυτού, εκ της σαρκός 
αυτού και εκ των οστέων αυτού». (Εφεσ. ε΄30). Οι πιστοί 
πρέπει να έχουν στενή σχέση με Αυτόν, «εκ του οποίου ό-
λον το σώμα διά των αρμών και συνδέσμων διατηρούμενον 
και συνδεόμενον, αυξάνει». (Κολ. β΄19). 

2. Ο Χριστός είναι η πηγή όλης της εξουσίας της εκ-
κλησίας. Ο Χριστός αποδεικνύει την εξουσία Του: 

α) Με την εγκαθίδρυση της χριστιανικής εκκλησίας 
(Ματθ. ις΄18). 

β) Με το θέσπισμα των τελετών που η εκκλησία πρέπει 
να επιτελεί (Ματθ. κς΄26-30, κη΄19,20, Α΄Κορ. ια΄23-29, Ι-
ωάν. ιγ΄1-17). 

γ) Με το χάρισμα στην εκκλησία της θείας εξουσίας να 
ενεργεί στο όνομά Του (Ματθ. ις΄19, ιη΄15-18, Ιωάν. κ΄21-
23). 

δ) Με το να στείλει το ΄Αγιο Πνεύμα για να θέσει την εκ-
κλησία Του υπό την εξουσία Του (Ιωάν. ιε΄26, ις΄13-15). 

ε) Με την εκχώρηση χαρισμάτων στην εκκλησία ώστε τα 
άτομα να λειτουργήσουν ως απόστολοι, προφήτες, ευαγγε-
λιστές, ποιμένες, δάσκαλοι για να ετοιμάσουν τα μέλη της 
«διά το έργον της διακονίας, διά την οικοδομήν του σώμα-
τος του Χριστού», έως ότου όλοι να έχουν την εμπειρία 
στην ενότητα της πίστης και να αντανακλούν την πληρότητα 
του Χριστού. (Εφεσ. δ΄7-13). 

3. Η Γραφή φέρνει την εξουσία του Χριστού. Αν και ο 
Χριστός οδηγεί την εκκλησία Του διά του Αγίου Πνεύματος, 
ο Λόγος του Θεού είναι το μοναδικό μέτρο με το οποίο η 
εκκλησία ενεργεί. ΄Ολα τα μέλη της πρέπει να υπακούουν 
στο Λόγο αυτό επειδή είναι ο νόμος με την απόλυτη έννοια. 
΄Ολες οι ανθρώπινες παραδόσεις, οι συνήθειες, τα πολιτι-
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στικά έθιμα υπόκεινται στην εξουσία της Γραφής. (Β΄Τιμ. 
γ΄15-17). 

4. Η εξουσία του Χριστού και τα λειτουργήματα της 
εκκλησίας. Ο Χριστός εξασκεί την εξουσία Του διαμέσου 
της εκκλησίας και των ειδικά ταγμένων δούλων Του, αλλά 
ποτέ δεν μεταβιβάζει τη δύναμή Του. Κανένας δεν έχει κά-
ποια ανεξάρτητη εξουσία, παρά μόνο ο Χριστός και ο λόγος 
Του. 

Το κάθε εκκλησίασμα των Αντβεντιστών της Εβδόμης 
Ημέρας εκλέγει τους αξιωματούχους του. Και ενώ αυτοί οι 
αξιωματούχοι ενεργούν ως αντιπρόσωποι του λαού, η ε-
ξουσία τους παραχωρείται από το Χριστό. Η εκλογή τους 
απλώς βεβαιώνει την κλήση που έλαβαν από Αυτόν. Το 
πρωταρχικό καθήκον των εκλεγμένων αξιωματούχων είναι 
να δουν ότι ακολουθούνται οι βιβλικές κατευθύνσεις σχετικά 
με τη λατρεία, τη διδαχή, την πειθαρχία και τη διάδοση του 
ευαγγελίου. Εφόσον η εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, 
πρέπει να επιζητούν τη συμβουλή της σχετικά με τις απο-
φάσεις και ενέργειες. 

 
Οι Αξιωματούχοι της Εκκλησίας στην Καινή Διαθήκη. 

Η Καινή Διαθήκη αναφέρει δύο αξιωματούχους της εκκλη-
σίας - τον πρεσβύτερο και το διάκονο. Η σπουδαιότητα αυ-
τού του λειτουργήματος υπογραμμίζεται από την απαίτηση 
υψηλής ηθικής και πνευματικότητας από εκείνους που το 
εξασκούν. Η εκκλησία αναγνώριζε την ιερότητα της κλήσης 
στην ηγεσία, μέσω της χειροτονίας. (Πράξ. ς΄6, ιγ΄2,3, 
Α΄Τιμ. δ΄14, ε΄22). 

1. Οι πρεσβύτεροι.  
α. Τι είναι πρεσβύτερος. Οι πρεσβύτεροι ή επίσκοποι 

ήταν οι σπουδαιότεροι αξιωματούχοι της εκκλησίας. Πρε-
σβύτερος σημαίνει κάποιος μεγαλύτερος σε ηλικία που συ-
νεπάγεται αξιοπρέπεια και σεβασμό. Η θέση του ήταν όμοια 
με εκείνου ο οποίος είχε την επίβλεψη της συναγωγής. Η 
αρχαία έννοιά του ήταν φρουρός και προέρχεται από τη 
φράση «επί σκοπόν». Ο επίσκοπος είχε την πρόνοια του 
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εκκλησιάσματος. Ο Παύλος χρησιμοποιεί εναλλακτικά τις 
λέξεις επίσκοπος και πρεσβύτερος, θεωρώντας αυτές ίσες. 
(Πράξ. κ΄17, 28, Τίτ. α΄5,7). 

΄Οσοι κατείχαν αυτή τη θέση, επέβλεπαν τις νεοϊδρυθεί-
σες εκκλησίες. Πρεσβύτερος αναφερόταν στη θέση του α-
ξιώματος, ενώ επίσκοπος χαρακτήριζε την ευθύνη του α-
ξιώματος - ‘’ο επιβλέπων’’.7 Εφόσον και οι απόστολοι ονό-
μασαν εαυτούς πρεσβυτέρους (Α΄Πέτρ. ε΄1, Β΄Ιωάν. 1, 
ΓΊωάν. 1), είναι προφανές ότι υπήρχαν και τοπικοί πρεσβύ-
τεροι και περιοδεύοντες πρεσβύτεροι, ή πρεσβύτεροι με 
πλατύτερη έννοια. Αλλά και τα δύο είδη των πρεσβυτέρων 
λειτουργούσαν ως ποιμένες των εκκλησιασμάτων. 

β. Τα προσόντα. Για να εκπληρώσει κάποιος το λει-
τούργημα του πρεσβυτέρου, ο ίδιος πρέπει «να ήναι άμε-
μπτος, μιας γυναικός ανήρ, άγρυπνος, σώφρων, κόσμιος, 
φιλόξενος, διδακτικός, ουχί μέθυσος, ουχί πλήκτης, ουχί 
αισχροκερδής, αλλ’επιεικής, άμαχος, αφιλάργυρος, κυβερ-
νών καλώς τον εαυτού οίκον, έχων τα τέκνα αυτού εις υπο-
ταγήν μετά πάσης σεμνότητος, (διότι εάν τις δεν εξεύρη να 
κυβερνά τον εαυτού οίκον, πώς θέλει επιμεληθή την εκκλη-
σίαν του Θεού;) Να μη ήναι νεοκατήχητος διά να μη υπερη-
φανευθή και πέση εις την καταδίκην του διαβόλου. Πρέπει 
δε αυτός να έχη και παρά των έξωθεν μαρτυρίαν καλήν, διά 
να μη πέση εις ονειδισμόν και παγίδα του διαβόλου.» 
(Α΄Τιμ. γ΄1-7, Τίτ. α΄5-9). 

Επομένως, πριν υποδειχθεί για το λειτούργημα αυτό, ο 
υποψήφιος πρέπει να έχει αποδείξει ηγετική ικανότητα στο 
δικό του σπίτι. «Πρέπει να ληφθεί υπόψη η οικογένεια του 
προτεινομένου για το λειτούργημα. Είναι υπάκοη; Μπορεί ο 
άνθρωπος να κυβερνάει το σπίτι του εντίμως; Τι χαρακτήρα 
έχουν τα παιδιά του; Θα τιμήσουν την επιρροή του πατέρα; 
Αν δεν έχει διακριτικότητα, σοφία ή δύναμη ευσέβειας στο 
σπίτι διευθύνοντας την οικογένειά του, αβίαστο βγαίνει το 
συμπέρασμα ότι η ίδια διαχείριση θα φανεί και εδώ.»8 Ο 
υποψήφιος, αν είναι παντρεμένος, πρέπει να αποδείξει ηγε-
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τική ικανότητα στο σπίτι του πριν του ανατεθεί ευρύτερη ευ-
θύνη ηγεσίας «εν τω οίκω του Θεού». (Α΄Τιμ. γ΄15). 

Λόγω της σπουδαιότητας του λειτουργήματος ο Παύλος 
παρήγγειλε: «Μη επίθετε χείρας ταχέως εις μηδένα.» 
(Α΄Τιμ. ε΄22). 

γ. Η ευθύνη και η εξουσία του πρεσβυτέρου. Ένας 
πρεσβύτερος πριν από όλα είναι ένας πνευματικός ηγέτης. 
Έχει εκλεγεί να ποιμάνει «την εκκλησίαν του Θεού». (Πράξ. 
κ΄28). Οι ευθύνες του περιλαμβάνουν να στηρίξει τα αδύνα-
τα μέλη (Πράξ. κ΄35), να νουθετεί τους δύστροπους (Α΄Θεσ. 
ε΄12), και να αγρυπνεί ώστε κάποιες διδαχές να μη προκα-
λέσουν διαιρέσεις (Πράξ. κ΄29-31). Οι πρεσβύτεροι πρέπει 
να αποτελούν υπόδειγμα χριστιανικού τρόπου ζωής (Εβρ. 
ιγ΄7, Α΄Πέτρ. ε΄3), και να αποτελούν παράδειγμα γενναιο-
δωρίας (Πράξ. κ΄35). 

δ. Η στάση προς τους πρεσβυτέρους. Κατά μέγα μέ-
ρος, η αποτελεσματική ηγεσία της εκκλησίας εξαρτάται από 
τη νομιμοφροσύνη των μελών. Ο Παύλος ενθαρρύνει τους 
πιστούς να σέβονται τους ηγέτες τους και να τιμούν «αυτούς 
εν αγάπη υπέρεκπερισσού διά το έργο αυτών». (Α΄Θεσ. 
ε΄13). Και επίσης: «Οι καλώς προϊστάμενοι πρεσβύτεροι ας 
αξιόνωνται διπλής τιμής, μάλιστα όσοι κοπιάζουσιν εις λό-
γον και διδασκαλίαν.» (Α΄Τιμ. ε΄17). 

Η Γραφή κάνει σαφές την ανάγκη να σεβόμαστε την εκ-
κλησιαστική ηγεσία: «Πείθεσθε εις τους προεστώτας σας και 
υπακούετε, διότι αυτοί αγρυπνούσιν υπέρ των ψυχών σας 
ως μέλλοντες να αποδώσωσι λόγον.» (Εβρ. ιγ΄17, Α΄Πέτρ. 
ε΄5). ΄Οταν τα μέλη δυσκολεύουν τους ιθύνοντες να επιτε-
λέσουν τις θεόδοτες ευθύνες τους, θα έχουν δύο εμπειρίες - 
τη θλίψη και την έλλειψη χαράς για θεία ευημερία. 

Οι πιστοί ενθαρρύνονται να τηρούν το χριστιανικό τρόπο 
ζωής των ηγετών. «Μιμείσθε την πίστιν, έχοντες προ όφ-
θαλμών το αποτέλεσμα του πολιτεύματος αυτών.» (Εβρ. 
ιγ΄7). Δεν πρέπει να δίνουν σημασία στα κουτσομπολιά. Ο 
Παύλος προειδοποιεί: «Κατηγορίαν εναντίον πρεσβυτέρου 
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μη παραδέχου, εκτός διά στόματος δύο ή τριών μαρτύ-
ρων.» (Α΄Τιμ. ε΄19). 

2. Οι διάκονοι και οι διακόνισσες. Διάκονος σημαίνει 
υπηρέτης ή βοηθός. Το έργο του διακόνου θεσπίσθηκε για 
να βοηθήσει τους αποστόλους να δοθούν ολοκληρωτικά 
«εν τη προσευχή και τη διακονία του λόγου». (Πράξ. ς΄4). 
Αν και οι διάκονοι φρόντιζαν για τα υλικά θέματα της εκκλη-
σίας, δραστήρια όμως έλαβαν μέρος και στο ευαγγελιστικό 
έργο. (Πράξ. ς΄8, η΄5-13, 26-40). 

Η γυναικεία μορφή της λέξης παρουσιάζεται στο εδάφιο 
Ρωμ. ις΄1.9  Η λέξη και η χρήση της στο εδάφιο αυτό δείχνει 
ότι το έργο της διακόνισσας μπορεί να καθιερώθηκε στην 
εκκλησία την εποχή που ο Παύλος έγραφε την προς Ρω-
μαίους επιστολή.10 

΄Οπως οι πρεσβύτεροι, έτσι και οι διάκονοι εκλέγονταν 
από την εκκλησία με βάση τις ηθικές και πνευματικές ιδιότη-
τες. (Α΄Τιμ. γ΄8-13). 

 
Η Πειθαρχία της Εκκλησίας. Ο Χριστός έδωσε στην εκ-

κλησία την εξουσία να εξασκήσει πειθαρχία στα μέλη της 
και να εξασφαλίσει τις κατάλληλες αρχές για να επιτευχθεί 
αυτό. Περιμένει να εφαρμόσει η εκκλησία αυτές τις αρχές 
οποτεδήποτε χρειάζεται, για να διατηρήσει την υψηλή κλή-
ση της να είναι «ιεράτευμα άγιον» και «έθνος άγιον». (Ματθ. 
ιη΄15-18, Α΄Πέτρ. β΄5,9). Ακόμη, η εκκλησία πρέπει να κα-
τορθώσει να πείσει τα μέλη που πλανώνται, να διορθώσουν 
τον τρόπο ζωής τους. Ο Χριστός επαινεί την εκκλησία της 
Εφέσου λέγοντας «δεν δύνασαι να υποφέρης τους κακούς» 
(Αποκ. β΄2), αλλά επιπλήττει τις εκκλησίες της Περγάμου 
και των Θυατείρων επειδή ανέχονταν τις αιρέσεις και την 
ανηθικότητα. (Αποκ. β΄14,15,20). Προσέξτε την ακόλουθη 
βιβλική συμβουλή σχετικά με την πειθαρχία: 

1. Διευθέτηση ιδιωτικών αδικημάτων. ΄Οταν ένα μέλος 
αδικεί ένα άλλο (Ματθ. ιη΄15-17), ο Χριστός συνιστά ο αδι-
κούμενος να πλησιάσει τον ένοχο - το πρόβατο που παρα-
στράτησε - και να τον πείσει να αλλάξει τη στάση του. Αν 
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αποτύχει, να κάνει μια δεύτερη προσπάθεια, συνοδευόμε-
νος από έναν ή δύο αμερόληπτους μάρτυρες. Αν και αυτή η 
προσπάθεια αποτύχει, η υπόθεση να φερθεί στην ολομέ-
λεια της εκκλησίας. 

Αν το παραστρατημένο μέλος απορρίπτει τη σοφία και 
την εξουσία της εκκλησίας του Χριστού, τότε ο ίδιος αποκό-
πτεται από την αδελφότητα. Αποκόπτοντας από την κοινό-
τητα τον ένοχο, η εκκλησία απλώς βεβαιώνει την κατάστασή 
του. Εάν, με την οδηγία του Αγίου Πνεύματος, η εκκλησία 
προσεκτικά ακολουθεί τη βιβλική συμβουλή, οι αποφάσεις 
της αναγνωρίζονται στον ουρανό. Ο Χριστός είπε: «΄Οσα 
εάν δέσητε επί της γης, θέλουσιν είσθαι δεδεμένα εν τω ου-
ρανώ. Και όσα εάν λύσητε επί της γης, θέλουσιν είσθαι λε-
λυμένα εν τω ουρανώ.» (Ματθ. ιη΄18). 

2. Διευθέτηση δημοσίων αδικημάτων. Αν και «πάντες 
ήμαρτον και υστερούνται της δόξης του Θεού» (Ρωμ. γ΄23), 
σκανδαλώδη και στασιαστικά αδικήματα που προσάπτουν 
μομφή στην εκκλησία, πρέπει αμέσως να διευθετούνται με 
την αποκοπή του ενόχου. 

Η αποκοπή και εξαλείφει το κακό - το οποίο διαφορετικά 
θα ενεργούσε σαν μαγιά - αποκαθιστώντας την αγνότητα 
στην εκκλησία, και ενεργεί ως λυτρωτικό φάρμακο για τον 
ένοχο. Μαθαίνοντας για μια περίπτωση γενετήσιας ανηθικό-
τητας στην εκκλησία της Κορίνθου, ο Παύλος προτρέπει σε 
άμεση ενέργεια λέγοντας: «Εν τω ονόματι του Κυρίου ημών 
Ιησού Χριστού, αφού συναχθήτε σεις και το εμόν πνεύμα με 
την δύναμιν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, να παραδώ-
σητε τον τοιούτον εις τον Σατανάν προς όλεθρον της σαρ-
κός, διά να σωθή το πνεύμα αυτού εν τη ημέρα του Κυρίου 
Ιησού. . .  Καθαρίσθητε λοιπόν από της παλαιάς ζύμης.» 
(Α΄Κορ. ε΄4,5,7). Και παρακάτω προσθέτει: «Να μη συνα-
ναστρέφησθε, εάν τις, αδελφός ονομαζόμενος, ήναι πόρ-
νος, ή πλεονέκτης, ή ειδωλολάτρης, ή λοίδορος, ή μέθυσος, 
ή άρπαξ, με τον οποίον ουδέ να συντρώγητε . . . Εκβάλετε 
τον κακόν εκ μέσου υμών.» (Α΄Κορ. ε΄11,13). 
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3. Διευθέτηση με διασπαστικά άτομα. Ένα μέλος το 
οποίο δημιουργεί «διχοστασίας και σκάνδαλα» (Ρωμ. ις΄17), 
«ατάκτως περιπατών», που αρνείται να υπακούσει στις βι-
βλικές συμβουλές, «μη συναναστρέφεσθε μετ’αυτού διά να 
εντραπή» για τη διαγωγή του. «Πλην μη θεωρείτε αυτόν ε-
χθρόν, αλλά νουθετείτε ως αδελφόν.» (Β΄Θεσ. γ΄6,14,15). 
Εάν ο «αιρετικός άνθρωπος» αρνείται να ακούσει «και δευ-
τέραν νουθεσίαν» της εκκλησίας, τότε ας απορριφθεί, γνω-
ρίζοντας «ότι διεφθάρη ο τοιούτος, και αμαρτάνει, ων αυτο-
κατάκριτος.» (Τίτ. γ΄10,11). 

4. Αποκατάσταση των αδικούντων. Τα μέλη της εκ-
κλησίας δεν πρέπει να περιφρονήσουν, να αποφεύγουν, ή 
να αμελούν αυτούς που έχουν αποκοπεί. Μάλλον να βοη-
θήσουν τους αποκοπέντες για να αποκαταστήσουν τη σχέ-
ση τους με το Χριστό με τη μετάνοια και την αναγέννηση. 
Τα άτομα που έχουν αποκοπεί, μπορούν να αποκαταστα-
θούν στο περιβάλλον της εκκλησίας όταν επιδείξουν επαρ-
κή δείγματα γνήσιας μετάνοιας. (Β΄Κορ. β΄6-10). 

Ιδιαίτερα, μέσα από την αποκατάσταση των αμαρτωλών 
στην εκκλησία, αποκαλύπτεται η δύναμη, η δόξα και η χάρη 
του Θεού. Αυτός λαχταράει να ελευθερώσει τους αιχμαλώ-
τους της αμαρτίας, μεταφέροντάς τους από το βασίλειο του 
σκότους στο βασίλειο του φωτός. Η εκκλησία του Θεού, το 
θέατρο του σύμπαντος (Α΄Κορ. δ΄9), επιδεικνύει τη δύναμη 
της λυτρωτικής θυσίας του Χριστού στη ζωή ανδρών και 
γυναικών. 

Σήμερα ο Χριστός, μέσω της εκκλησίας Του, προσκαλεί 
όλους να γίνουν μέρος της οικογένειάς Του, λέγοντας: «Ί-
σταμαι εις την θύραν και κρούω. Εάν τις ακούση της φωνής 
μου και ανοίξη την θύραν, θέλω εισέλθει προς αυτόν, και 
θέλω δειπνήσει μετ’αυτού, και αυτός μετ’εμού.» (Αποκ. 
γ΄20). 
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Βιβλιογραφία και Σχόλια 
 
1. Σχετικά με τη λέξη church (εκκλησία στα αγγλικά) ο 

Berkhof έγραψε: «Τα ονόματα Church, Kerk, Kirche δεν 
προέρχονται από την ελληνική λέξη εκκλησία, αλλά από την 
ελληνική λέξη κυριακή, που σημαίνει ‘’αυτό που ανήκει στον 
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Κύριο’’. Υπογραμμίζουν το γεγονός ότι η εκκλησία είναι ιδι-
οκτησία του Θεού. Οι λέξεις το κυριακόν ή η κυριακή κατά 
πρώτον καθόριζε το χώρο όπου η Εκκλησία συγκεντρωνό-
ταν. Αυτός ο χώρος θεωρήθηκε ότι ανήκει στον Κύριο, και 
από τότε ονομάσθηκε το κυριακόν. (Systematic Theology, 
σελ. 557). 

2. «Church, Nature of», SDA Encyclopedia, αναθεωρη-
μένη έκδοση, σελ. 302. «Church», SDA Bible Doctionary, 
αναθεωρημένη έκδοση, σελ. 224. 

3. Οι μεταφράσεις της Καινής Διαθήκης έγιναν με βάση 
τους κώδικες Σιναϊτικός, Αλεξανδρινός, Βατικανός και του 
Εφραίμ  του Σύρου. 

4. Κάνοντας εξαίρεση τη διδασκαλία τους για τον Ιησού, 
οι πιστοί της πρώτης εκκλησίας αποδέχονταν τις δδασκαλί-
ες του Ιουδαϊσμού. Οι Ιουδαίοι και οι εξ εθνών Χριστιανοί 
συνέχιζαν να λατρεύουν στις συναγωγές το Σάββατο, ακού-
οντας την ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης. (Πράξ. ιγ΄42-44, 
ιε΄13,14,21). Το σχίσιμο του καταπετάσματος του ναού σή-
μαινε ότι οι τελετουργίες συνάντησαν την αντιτυπική εκπλή-
ρωσή τους. Η προς Εβραίους Επιστολή προτίθεται να 
στρέψει τις διάνοιες των Χριστιανών από τους τύπους στη 
βαθύτερη πραγματικότητα των τύπων: τον εξιλαστήριο θά-
νατο του Χριστού, την ιεροσύνη Του στον ουρανό και τη 
σώζουσα χάρη Του. Η εποχή της Καινής Διαθήκης είναι μια 
μεταβατική περίοδος, και παρά το γεγονός ότι οι απόστολοι 
μερικές φορές συμμετείχαν στις τελετουργίες, η απόφαση 
της συνόδου στην Ιερουσαλήμ δείχνει ότι αντιλαμβάνονταν 
πως αυτές δεν έχουν καμιά σώζουσα αξία. 

5. Charles E. Bradford, «What The Church Means to 
Me», Adventist Review, 20-11-1986, σελ. 15. 

6. Δείτε SDA Bible Commentary, αναθεωρημένη έκδοση, 
5ος τόμος, σελ. 432. 

7. Δείτε SDA Bible Commentary, αναθεωρημένη έκδοση, 
σελ. 26,38. 

8. White, Testimonies, 5ος τόμος, σελ. 618. 
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9. Διάκονος μπορεί να είναι άνδρας ή γυναίκα, και το γέ-
νος φαίνεται από το συμφραζόμενα. Αφού η Φοίβη η οποία 
είναι και αδελφή μας, είναι διάκονος, άρα αυτή η λέξη μπο-
ρεί να αποδίδεται και σε γυναίκα αν και είναι αρσενικό όνο-
μα.. 

10. «Διακόνισσα», SDA Bible Dictionary, αναθεωρημένη 
έκδοση, σελ. 277. Στην εποχή της Καινής Διαθήκης η λέξη 
διάκονος είχε μια ευρύτερη έννοια. «Χρησιμοποιείτο ακόμη 
για να περιγράψει όλους εκείνους οι οποίοι πρόσφεραν υ-
πηρησεία στην εκκλησία σε ό,τι μπορούσαν. Ο Παύλος αν 
και απόστολος, συχνά περιέγραφε τον εαυτό του ως διάκο-
νο ή υπηρέτη (δείτε Α΄Κορ. γ΄5, Β΄Κορ.γ΄6, ς΄4, ια΄23, Ε-
φεσ. γ΄7, Κολ. α΄23), και τον Τιμόθεο ως διάκονο (δείτε 
Α΄Τιμ. δ΄6).» (SDA Bible Commentary, αναθεωρημένη έκ-
δοση, 7ος τόμος, σελ. 300). 

 
 
 
 



12.  Το Υπόλοιπον και η αποστολή του 

 233

Οι Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης   
Ημέρας  Πιστεύουν . . . 
 

Η παγκόσμια εκκλησία αποτελείται από εκείνους οι 

οποίοι πιστεύουν αληθινά στο Χριστό, αλλά στις 

έσχατες ημέρες - στον καιρό της ευρείας αποστα-

σίας - ένα Υπόλοιπον έχει κληθεί να φυλάξει τις ε-

ντολές του Θεού και την πίστη του Ιησού. Αυτό το 

Υπόλοιπον ανακοινώνει την έλευση της ώρας της 

κρίσης, διακηρύττει τη σωτηρία διαμέσου του Χρι-

στού και αναγγέλει την εγγύτητα της δεύτερης έ-

λευσής Του. Αυτή η διακήρυξη συμβολίζεται με 

τους τρεις αγγέλους στην Αποκάλυψη ιδ΄. Αυτή 

συμπίπτει με το έργο της κρίσης στον ουρανό και 

έχει σαν αποτέλεσμα ένα έργο μετάνοιας και με-

ταρρύθμισης στη γη. Κάθε πιστός καλείται να έχει 

ένα προσωπικό μέρος στην παγκόσμια αυτή μαρ-

τυρία.- 

Βασικές Διδαχές, 12 

 

 
 
 



12.  Το Υπόλοιπον και η αποστολή του 

 234

 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 
 

ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ ΚΑΙ Η ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ 
 
Ο μεγάλος κόκκινος δράκων είναι έτοιμος να ορμήσει. 

Ήδη κατέρριψε το τρίτο των αγγέλων του ουρανού. (Αποκ. 
ιβ΄4,7-9). Τώρα, αν μπορέσει να καταβροχθίσει το νεογέν-
νητο βρέφος, θα έχει κερδίσει τον πόλεμο. 

Η γυναίκα που στέκεται μπροστά του είναι περιβλημένη 
με τον ήλιο, κάτω από τα πόδια της είναι η σελήνη και φέρει 
διάδημα με δώδεκα αστέρια. «Και εγέννησε παιδίον άρρεν, 
το οποίον μέλλει να ποιμάνη πάντα τα έθνη εν ράβδω σι-
δηρά.» 

Ο δράκων εφορμάει, αλλά οι προσπάθειές του να φο-
νεύσει το Παιδίον είναι μάταιες. Αντίθετα, το Παιδίον «ηρ-
πάσθη προς τον Θεόν και τον θρόνον αυτού.» Οργισμένος, 
ο δράκων στρέφει το θυμό του κατά της μητέρας, στην ο-
ποία κατά τρόπο θαυματουργό δόθηκαν δύο φτερούγες και 
μεταφέρθηκε σε απομακρυσμένο μέρος, ειδικά προετοιμα-
σμένο από το Θεό, όπου τρέφεται εκεί για «καιρόν και και-
ρούς και ήμισυ καιρού» - 3 1/2 χρόνια, ή 1260 προφητικές 
ημέρες. (Αποκ. ιβ΄1-6,13,14). 

Στη βιβλική προφητεία, η αγνή γυναίκα αντιπροσωπεύει 
την πιστή εκκλησία του Θεού.1 Μια γυναίκα που περιγράφε-
ται ως πόρνη ή μοιχαλίδα, αντιπροσωπεύει το λαό του 
Θεού που αποστάτησε. (Ιεζ. ις΄, Ησ. νζ΄8, Ιερ. λα΄4,5, Ωσηέ 
α΄-γ΄, Αποκ. ιζ΄1-5). 

«Ο δράκων ο μέγας, ο όφις ο αρχαίος, ο καλούμενος 
Διάβολος και Σατανάς», περίμενε να καταφάγει το «άρρεν 
παιδίον», τον μακρόχρονα αναμενόμενο Μεσσία, τον Ιησού 
Χριστό. Ο Σατανάς, πολεμώντας τον εχθρό του τον Ιησού, 
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χρησιμοποίησε ως όργανό του τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία. 
Τίποτε, ακόμη και ο σταυρικός θάνατος, δεν μπόρεσε να 
εμποδίσει τον Ιησού από την αποστολή Του ως Σωτήρα της 
ανθρωπότητας.  

Στο σταυρό ο Χριστός νίκησε το Σατανά. Μιλώντας για τη 
σταύρωση, ο Ίδιος είπε: «Τώρα είναι η κρίσις του κόσμου 
τούτου, τώρα ο άρχων του κόσμου τούτου θέλει εκβληθή 
έξω.» (Ιωάν. ιβ΄31). Η Αποκάλυψη περιγράφει τον ουράνιο 
ύμνο της νίκης: «Τώρα έγεινεν η σωτηρία και η δύναμις και 
η βασιλεία του Θεού ημών, και η εξουσία του Χριστού αυ-
τού. Διότι κατερρίφθη ο κατήγορος των αδελφών ημών, ο 
κατηγορών ενώπιον του Θεού ημών ημέραν και νύκτα. . . . 
Διά τούτο ευφραίνεσθε οι ουρανοί και οι κατοικούντες εν 
αυτοίς.» (Αποκ. ιβ΄10-12). Η εκδίωξη του Σατανά από τον 
ουρανό περιόρισε το έργο του. Δεν μπορούσε πια ο Σατα-
νάς να κατηγορεί το λαό του Θεού μπροστά στις ουράνιες 
υπάρξεις. 

Αλλά ενώ ο ουρανός χαίρεται, η γη πρέπει να προειδο-
ποιηθεί: «Ουαί εις τους κατοικούντας την γην και την θά-
λασσαν, διότι κατέβη ο Διάβολος εις εσάς έχων θυμόν μέ-
γαν, επειδή γνωρίζει ότι ολίγον καιρόν έχει.» (Αποκ. ιβ΄12).  

Για να δώσει διέξοδο στην οργή του, ο Σατανάς άρχισε 
να καταδιώκει τη γυναίκα - την εκκλησία (Αποκ. ιβ΄13), η 
οποία, αν και υπέφερε πολύ, παραταύτα επέζησε. Αραιοκα-
τοικημένες περιοχές της γης - «την έρημον» - δόθηκαν ως 
καταφύγιο για τους πιστούς του Θεού στο διάστημα των 
1260 προφητικών ημερών ή 1260 κυριολεκτικά χρόνια. (Α-
ποκ. ιβ΄14-16, δείτε επίσης το κεφάλαιο 4 σχετικά με την 
αρχή ημέρα-έτος).2 

Στο τέλος αυτής της εμπειρίας στην έρημο, ο λαός του 
Θεού αναδύεται, ανταποκρινόμενος στα σημεία της επικεί-
μενης έλευσης του Χριστού. Ο Ιωάννης προσδιορίζει την 
ταυτότητα αυτής της πιστής ομάδας ως «τους λοιπούς του 
σπέρματος αυτής, τους φυλάττοντας τας εντολάς του Θεού 
και έχοντας την μαρτυρίαν του Ιησού Χριστού.» (Αποκ. 
ιβ΄17). Ο διάβολος ειδικά μισεί αυτό το Υπόλοιπον. 
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Πότε και πού έλαβε χώρα αυτός ο διωγμός; Πώς συνέβη; 
Πότε άρχισε να εμφανίζεται το Υπόλοιπον; Ποια είναι η α-
ποστολή του; Η απάντηση στις ερωτήσεις αυτές απαιτεί α-
νασκόπηση της Γραφής και της Ιστορίας. 

 
Η Μεγάλη Αποστασία 

Ο διωγμός της χριστιανικής εκκλησίας ξεκίνησε κατά 
πρώτον από την ειδωλολατρική Ρώμη, και συνέχεια με την 
αποστασία που δημιουργήθηκε στους κόλπους της. Αυτή η 
αποστασία δεν είναι μια έκπληξη. Ο Ιωάννης, ο Παύλος και 
ο Χριστός την προείπαν. 

Κατά την τελευταία μεγάλη ομιλία Του ο Χριστός προει-
δοποίησε τους μαθητές Του για την ερχόμενη πλάνη. Τους 
είπε: «Βλέπετε μη σας πλανήση τις.» «Διότι θέλουσιν εγερ-
θή ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήται, και θέλουσι δείξει ση-
μεία μεγάλα και τέρατα, ώστε να πλανήσωσιν, ει δυνατόν, 
και τους εκλεκτούς.» (Ματθ. κδ΄4,24). Οι οπαδοί Του θα 
γνώριζαν μια περίοδο όπου «θέλει είσθαι θλίψις μεγάλη», 
αλλά αυτοί θα επιβίωναν. (Ματθ. κδ΄21,22). Εντυπωσιακά 
σημεία στη φύση θα καθόριζαν το τέλος αυτού του διωγμού 
και θα αποκάλυπταν την εγγύτητα της επιστροφής του Χρι-
στού. (Ματθ. κδ΄29,32,33). 

Ο Παύλος επίσης ειδοποίησε: «Μετά την αναχώρησίν 
μου θέλουσιν εισέλθει εις εσάς λύκοι βαρείς, μη φειδόμενοι 
του ποιμνίου. Και εξ υμών αυτών θέλουσι σηκωθή άνθρω-
ποι λαλούντες διεστραμμένα, διά να αποσπώσι τους μαθη-
τάς οπίσω αυτών.» (Πράξ. κ΄29,30). Αυτοί οι «λύκοι» θα 
οδηγούσαν την εκκλησία στην αποστασία. 

Αυτή η αποστασία πρέπει να συμβεί αρκετά πριν από 
την επιστροφή του Χριστού. ΄Οσο αυτό το γεγονός δε λάμ-
βανε χώρα, αποτελούσε βέβαιο σημείο ότι η επιστροφή του 
Χριστού δεν επίκειτο ακόμη. Ο Παύλος είπε: «Ας μη σας 
εξαπατήση τις κατ’ουδένα τρόπον. Διότι δεν θέλει ελθεί η 
ημέρα εκείνη εάν δεν έλθη πρώτον η αποστασία και απο-
καλυφθή ο άνθρωπος της αμαρτίας, ο υιός της απωλείας, ο 
αντικείμενος και υπεραιρόμενος εις πάντα λεγόμενον Θεόν 
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ή σέβασμα, ώστε να καθίση εις τον ναόν (εκκλησία) του 
Θεού ως Θεός, αποδεικνύων εαυτόν ότι είναι Θεός.» 
(Β΄Θεσ. β΄3,4). 

Ακόμη και στην εποχή του Παύλου αυτή η αποστασία 
ήδη είχε αρχίσει να ενεργείται. Η μέθοδος ήταν σατανική 
«εν πάση δυνάμει, και σημείοις και τέρασι ψεύδους». 
(Β΄Θεσ. β΄9,10).Πριν από το τέλος του πρώτου αιώνα ο Ι-
ωάννης δήλωσε ότι «πολλοί ψευδοπροφήται εξήλθον εις 
τον κόσμον». Και ακόμη είπε, «το πνεύμα του αντιχρίστου» 
«τώρα μάλιστα είναι εν τω κόσμω». (Α΄Ιωάν. δ΄1,3). 

Πώς αυτό το σύστημα της αποστασίας ξεκίνησε; 
 
Η Υπεροχή του «Ανθρώπου της Αμαρτίας». «Καθώς η 

εκκλησία άφησε την πρώτη αγάπη (Αποκ. β΄4), έχασε την 
αγνότητα της διδαχής, την υψηλή στάθμη της προσωπικής 
διαγωγής της και τον αόρατο δεσμό της ενότητας που εξα-
σφαλίζει το ΄Αγιο Πνεύμα. Στη λατρεία ο τυπικισμός αντικα-
τέστησε την απλότητα. Η δημοτικότητα και η προσωπική 
δύναμη όλο και περισσότερο καθόριζαν την εκλογή των ι-
θυνόντων, οι οποίοι στην αρχή εξασκούσαν μια αυξανόμενη 
εξουσία στην τοπική εκκλησία, και αργότερα επιζητούσαν  
να επεκτείνουν την εξουσία τους στις γειτονικές εκκλησίες. 

«Η διαχείριση της τοπικής εκκλησίας με την οδηγία του 
Αγίου Πνεύματος πέρασε στον εκκλησιαστικό αυταρχισμό 
και στα χέρια ενός μόνο αξιωματούχου - του επισκόπου, 
στον οποίον κάθε μέλος της εκκλησίας προσωπικά ήταν 
υποταγμένο, και διαμέσου του οποίου μόνο είχε πρόσβαση 
στη σωτηρία. Στο εξής η ηγεσία σκεπτόταν μόνο να κυβερ-
νάει την εκκλησία  αντί να την υπηρετεί, και ο μεγαλύτερος 
δε θεωρούσε πια τον εαυτό του δούλο των άλλων. Έτσι, 
βαθμιαία αναπτύχθηκε η άποψη του ιερατείου και της ιε-
ραρχίας που παρενέβηκε ανάμεσα στο κάθε άτομο και στον 
Κύριό του.»3 

Καθώς η σπουδαιότητα του ατόμου και της τοπικής εκ-
κλησίας διαβρωνόταν, ο επίσκοπος της Ρώμης αναδεικνυό-
ταν σε υπέρτατη δύναμη μέσα στη Χριστιανοσύνη. Με τη 
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συμπαράσταση του αυτοκράτορα, αυτός ο ύψιστος επίσκο-
πος ή πάπας4 αναγνωρίσθηκε ως η ορατή κεφαλή της πα-
γκόσμιας εκκλησίας, περιβλημένος με την υπέρτατη εξουσία 
επάνω σε όλους τους εκκλησιαστικούς ηγέτες σε όλον τον 
κόσμο. 

Κάτω από την ηγεσία του παπισμού5, η χριστιανική εκ-
κλησία περιήλθε στην έσχατη αποστασία. Η αυξανόμενη 
δημοτικότητα της εκκλησίας επιτάχυνε την παρακμή της. 
Υποδεέστεροι κανόνες έκαναν τους ανειλικρινείς Χριστια-
νούς να αισθάνονται άνετα στην εκκλησία. Πλήθη που γνώ-
ριζαν ελάχιστα για το γνήσιο Χριστιανισμό, ενώθηκαν με την 
εκκλησία μόνο κατ’όνομα, εισάγοντας τις παγανιστικές δι-
δασκαλίες τους, τις εικόνες, τον τρόπο λατρείας, τις τελετές, 
τις γιορτές και τους συμβολισμούς αυτών. 

Αυτοί οι συμβιβασμοί μεταξύ ειδωλολατρίας και Χριστια-
νισμού οδήγησαν στο σχηματισμό του «ανθρώπου της α-
μαρτίας» - ένα γιγαντιαίο σύστημα κίβδηλης θρησκείας, ένα 
μίγμα αλήθειας και πλάνης. Η προφητεία Β΄Θεσ. β΄ δεν κα-
ταδικάζει τα άτομα αλλά εκθέτει το θρησκευτικό σύστημα ως 
υπεύθυνο για τη μεγάλη αποστασία. ΄Ομως, πολλοί πιστοί 
στο σύστημα αυτό ανήκουν στην παγκόσμια εκκλησία του 
Θεού, επειδή ζουν σύμφωνα με το φως που έχουν. 

 
Η Δοκιμαζόμενη Εκκλησία. Με τον υποβιβασμό της 

πνευματικότητας, η εκκλησία της Ρώμης ανέπτυξε περισσό-
τερο την κοσμική μορφή της έχοντας στενότερους δεσμούς 
με την αυτοκρατορική κυβέρνηση. Εκκλησία και κυβέρνηση 
ενώθηκαν σε μια ανόσια συμμαχία. 

Στο κλασσικό έργο του Η Πόλη του Θεού, ο Αυγουστίνος, 
από τους σημαντικότερους πατέρες της εκκλησίας, παρου-
σιάζει το καθολικό ιδεώδες μιας παγκόσμιας εκκλησίας υπό 
τον έλεγχο ενός παγκόσμιου κράτους. Η σκέψη του Αυγου-
στίνου έβαλε τα θεμέλια της μεσαιωνικής παπικής θεολογί-
ας. Το 533 μ.Χ. σε μια επιστολή ενσωματωμένη στον Ιου-
στινιάνειο Κώδικα, ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός αναγνώρι-
σε τον επίσκοπο της Ρώμης κεφαλή όλων των εκκλησιών.6 
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Επίσης αναγνώρισε την επιρροή του πάπα στην εξάλειψη 
των αιρετικών.7 

΄Οταν ο στρατηγός του Ιουστινιανού o Βελισάριος ελευ-
θέρωσε τη Ρώμη το 538 μ.Χ., ο επίσκοπος της Ρώμης ε-
λευθερώθηκε από τον έλεγχο των Οστρογότθων, των ο-
ποίων ο Αρειανισμός στεκόταν εμπόδιο στην εξάπλωση της 
Καθολικής Εκκλησίας. Τότε ο επίσκοπος μπόρεσε να εξα-
σκήσει τα προνόμια τα οποία του παραχωρούσε το διάταγ-
μα του Ιουστινιανού το 533 μ.Χ. Μπορούσε να αυξήσει την 
εξουσία της ‘’Αγίας Έδρας’’. Έτσι, άρχισαν τα 1260 χρόνια 
του διωγμού, όπως προείπε η βιβλική προφητεία. (Δαν. 
ζ΄25, Αποκ. ιβ΄6,14, ιγ΄5-7). 

Δυστυχώς, με τη συμπαράσταση του κράτους, η εκκλη-
σία προσπάθησε να επιβάλει τα διατάγματα και τις διδα-
σκαλίες της σε όλους τους Χριστιανούς. Πολλοί εγκατέλει-
ψαν την πίστη τους φοβούμενοι το διωγμό, ενώ όσοι έμει-
ναν πιστοί στις βιβλικές διδασκαλίες, γνώρισαν σκληρούς 
διωγμούς. Ο χριστιανικός κόσμος έγινε πεδίον μάχης. Πολ-
λοί φυλακίσθηκαν ή εκτελέσθηκαν στο όνομα του Θεού! Κα-
τά τη διάρκεια των 1260 ετών εκατομμύρια πιστών γνώρι-
σαν μεγάλους βασανισμούς, ενώ πολλοί πλήρωσαν με τη 
ζωή τους την υπακοή τους στο Χριστό. 

Κάθε σταγόνα αίματος που έρρεε, άφηνε μια κηλίδα στο 
όνομα του Θεού και του Ιησού Χριστού. Τίποτε δε ζημίωσε 
το Χριστιανισμό περισσότερο από ό,τι αυτός ο άσπλαχνος 
διωγμός. Η αποκρουστικά παραμορφωμένη εικόνα του χα-
ρακτήρα του Θεού που με τις πράξεις της έδωσε η εκκλησί-
α, και η διδαχή του καθαρτηρίου και των αιώνιων βασάνων 
οδήγησαν πολλούς να απορρίψουν τελείως το Χριστιανι-
σμό. 

Πολύ πριν από τη Μεταρρύθμιση, φωνές μέσα από την 
Καθολική Εκκλησία διαμαρτύρονταν για τον ανήλεο φόνο 
των αντιφρονούντων, για τις αλαζονικές απαιτήσεις της και 
για τη διαφθορά. Η απροθυμία της εκκλησίας για μεταρ-
ρύθμιση έδωσε γέννηση στη Μεταρρύθμιση των Διαμαρτυ-
ρομένων κατά τον 16ον αιώνα. Η επιτυχία της ήταν ένα ι-
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σχυρό κτύπημα στην εξουσία και στο γόητρο της εκκλησίας 
της Ρώμης. Με μια αντιμεταρρυθμιστική προσπάθεια ο πα-
πισμός αποδύθηκε σε έναν αιματηρό αγώνα για να αναχαι-
τίσει τη Μεταρρύθμιση, αλλά βαθμιαία έχανε τη μάχη κατά 
των δυνάμεων που πολεμούσαν για πολιτική και θρησκευ-
τική ελευθερία. 

Τελικά, το 1798, 1260 χρόνια μετά το 538, η Ρωμαιοκα-
θολική Εκκλησία έλαβε το θανατηφόρο κτύπημα. (Αποκ. 
ιγ΄3).9 Οι θεαματικές νίκες των στρατευμάτων του Ναπολέο-
ντα στην Ιταλία έθεσαν τον πάπα στο έλεος της επαναστα-
τικής κυβέρνησης των Γάλλων, οι οποίοι είδαν στη θρησκεία 
αυτή έναν άσπονδο εχθρό της Δημοκρατίας. Η γαλλική κυ-
βέρνηση έδωσε εντολή στο Ναπολέοντα να αιχμαλωτίσει 
τον πάπα. Κατά τις εντολές του ο στρατηγός Μπερτιέ ει-
σήλθε στη Ρώμη, και διακήρυξε το τέλος της πολιτικής ε-
ξουσίας του παπισμού. Παίρνοντας αιχμάλωτο τον πάπα, ο 
Μπερτιέ τον έφερε στη Γαλλία, όπου ο πάπας πέθανε εξό-
ριστος.10 

Η ανατροπή του παπισμού ήταν η αποκορύφωση μιας 
μακριάς σειράς γεγονότων που σχετίζονται με τη βαθμιαία 
παρακμή. Αυτό το γεγονός σημείωσε το τέλος της προφητι-
κής περιόδου των 1260 ετών. Πολλοί Διαμαρτυρόμενοι ερ-
μηνεύουν αυτό το γεγονός ως εκπλήρωση της προφητεί-
ας.11 

 
Η Μεταρρύθμιση 

Οι εξωβιβλικές διδασκαλίες που στηρίζονται στην παρά-
δοση, οι ασταμάτητοι διωγμοί των αντιφρονούντων, η διαφ-
θορά και η πνευματική παρακμή πολλών από το ιερατείο 
ήταν από τους μεγαλύτερους συντελεστές που ώθησαν το 
λαό να απαιτήσει μεταρρυθμίσεις μέσα στην επίσημη εκ-
κλησία. 

 
Τα Δογματικά Θέματα. Τα ακόλουθα είναι παραδείγμα-

τα από μη-βιβλικά δόγματα, τα οποία ενθάρρυναν τη Με-
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ταρρύθμιση των Διαμαρτυρομένων και μάλιστα το χωρισμό 
τους από τους Ρωμαιοκαθολικούς. 

1. Η κεφαλή της εκκλησίας στη γη είναι ο αντιπρό-
σωπος του Χριστού. Αυτό το δόγμα αξιώνει ότι μόνο ο ε-
πίσκοπος της Ρώμης είναι ο αντιπρόσωπος του Χριστού 
στη γη και η ορατή κεφαλή της εκκλησίας. Αντίθετα προς τη 
βιβλική άποψη για την εκκλησιαστική ηγεσία (δείτε το κεφά-
λαιο 11), αυτή η διδασκαλία βασίζεται στην υπόθεση ότι ο 
Χριστός έκανε τον Πέτρο την ορατή κεφαλή της εκκλησίας 
και ότι ο πάπας είναι διάδοχος του Πέτρου.12 

2. Το αλάθητο της εκκλησίας και της κεφαλής της. Η 
διδασκαλία που συνέβαλε τόσο ισχυρά στο γόητρο και στην 
επιρροή της εκκλησίας της Ρώμης ήταν το αλάθητό της. Η 
εκκλησία διακήρυξε ότι ποτέ δεν πλανάται και ούτε θα πλα-
νηθεί. Στήριξε αυτή τη διδασκαλία της στον ακόλουθο συλ-
λογισμό που δεν έχει βιβλικό έρεισμα: Επειδή η εκκλησία 
είναι θεία, μια από τις έμφυτες ιδιότητές της είναι το αλάθη-
το. Επιπροσθέτως, εφόσον ο Θεός είχε σκοπό, διαμέσου 
αυτής της θείας εκκλησίας, να οδηγήσει όλους τους ανθρώ-
πους  καλής θέλησης στον ουρανό, αυτή πρέπει να είναι 
αλάθητη στη διδασκαλία της πίστης και της ηθικής.13 Γι’αυτό 
ο Χριστός θα τη διαφυλάξει από κάθε πλάνη με τη δύναμη 
του Αγίου Πνεύματος. 

Το λογικό πόρισμα, το οποίο αρνείται τη φυσική διαφθο-
ρά των ανθρώπων (δείτε το κεφάλαιο 7), είναι ότι ο αρχη-
γός της εκκλησίας πρέπει επίσης να είναι αλάθητος.14 Συ-
νεπώς, τα καθολικά βιβλία διεκδικούν τα θεία προνόμια για 
τον αρχηγό της εκκλησίας.15 

3. Η εξάλειψη της αρχιερατικής μεσιτικής διακονίας 
του Χριστού. Καθώς αυξανόταν η επιρροή της εκκλησίας 
της Ρώμης, η προσοχή των πιστών μετατοπίσθηκε από το 
συνεχές μεσιτικό έργο του Χριστού ως Αρχιερέως στον ου-
ρανό - αντίτυπο των θυσιών σε ημερήσια βάση στην Παλαιά 
Διαθήκη στη λειτουργία του αγιαστηρίου (δείτε τα κεφάλαια 
4 και 23) - σε ένα επίγειο ιερατείο με τον αρχηγό του στη 
Ρώμη. Αντί να εμπιστεύονται στο Χριστό για τη συγχώρηση 
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των αμαρτιών και τη σωτηρία (δείτε κεφάλαια τα 9 και 10), 
οι Χριστιανοί τοποθέτησαν την πίστη τους στους πάπες, 
στους ιερείς, στους ιεράρχες. Αντίθετα προς τη διδασκαλία 
της Καινής Διαθήκης για την ιεροσύνη όλων των πιστών, η 
διακονία του κλήρου για τη συγχώρηση θεωρείτο πια ζωτική 
για τη σωτηρία. 

Η ιερατική διακονία του Χριστού στον ουρανό, όπου αξι-
οποιούνται τα ευεργετήματα της εξιλαστικής θυσίας Του 
προς όσους μετανοούν και πιστεύουν, τελικά καταργήθηκε 
όταν η εκκλησία αντικατέστησε το Δείπνο του Κυρίου με τη 
λειτουργία. Αντίθετα προς το Δείπνο του Κυρίου - ένα θέ-
σπισμα του Ιησού προς ανάμνηση του θανάτου Του και 
προμήνυμα της επικείμενης βασιλείας Του (δείτε το κεφά-
λαιο 15) - η Καθολική Εκκλησία διατείνεται ότι η λειτουργία 
είναι μια αναίμακτη θυσία του Χριστού προς το Θεό που 
επιτελείται από άνθρωπο ιερέα. Επειδή η θυσία του Χρι-
στού που έγινε στο Γολγοθά επαναλαμβάνεται, η λειτουργία 
θεωρείται ότι φέρνει ειδική χάρη στους πιστούς και στους 
θανόντες.16 

Αγνοώντας τη Γραφή, γνωρίζοντας μόνο τη λειτουργία, 
οδηγούμενοι από ανθρώπους ιερείς τα πλήθη των ανθρώ-
πων έχασαν την ευλογία της άμεσης πρόσβασης στο Μεσί-
τη μας Ιησού Χριστό. Έτσι, εξαλείφθηκε η υπόσχεση και η 
πρόσκληση «ας πλησιάσωμεν μετά παρρησίας εις τον θρό-
νο της χάριτος, διά να λάβωμεν έλεος και να εύρωμεν χάριν 
εν καιρώ χρείας» (Εβρ. δ΄16). 

4. Η αξιέπαινη φύση των καλών έργων. Η επικρατού-
σα άποψη ότι κάνοντας καλά έργα ένα πρόσωπο μπορεί να 
επιτύχει τη ζωτική αξία για τη σωτηρία, που η πίστη δεν 
μπορεί να σώσει, έρχεται σε αντίθεση με τις διδασκαλίες της 
Καινής Διαθήκης. (Δείτε τα κεφάλαια 9 και 10). Η Καθολική 
Εκκλησία δίδασκε ότι τα καλά έργα τα οποία ήταν αποτέλε-
σμα της χάρης που ενσταλάζεται στην καρδιά του αμαρτω-
λού, είναι αξιέπαινα, που σημαίνει ότι δίνουν στο άτομο το 
δικαίωμα της σωτηρίας. Στην πραγματικότητα, ένας μπο-
ρούσε να επιτελέσει περισσότερα καλά έργα από ό,τι είχε 
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ανάγκη για τη σωτηρία - όπως ήταν η περίπτωση των αγί-
ων - και έτσι να επισωρεύσει επιπλέον αξίες. Αυτή η επι-
πλέον αξία μπορούσε να χρησιμοποιηθεί προς όφελος άλ-
λων. Επειδή η εκκλησία θεωρούσε ότι οι αμαρτωλοί δικαιώ-
νονταν με βάση τη δικαιοσύνη που ενσταλάζεται στην καρ-
διά τους, τα καλά έργα έπαιζαν σπουδαίο ρόλο στη δικαίω-
ση του ατόμου. 

Τα αξιέπαινα έργα έπαιζαν επίσης σπουδαίο ρόλο και 
στο δόγμα του καθαρτηρίου, το οποίο βεβαιώνει πως όσοι 
δεν είναι τελείως καθαροί, υφίστανται έναν καθαρισμό - 
πρόσκαιρη τιμωρία για τις αμαρτίες τους στο καθαρτήριο 
πριν να εισέλθουν στη χαρά του ουρανού. Με τις προσευ-
χές και τα καλά έργα τους οι ζώντες πιστοί μπορούν να συ-
ντομεύσουν τη διάρκεια και την ένταση αυτών που υποφέ-
ρουν στο καθαρτήριο. 

5. Το δόγμα της μετάνοιας και των συγχωροχαρτιών. 
Η μετάνοια είναι το μυστήριο με το οποίο οι Χριστιανοί 
μπορούν να επιτύχουν τη συγχώρηση για τις αμαρτίες που 
έκαναν μετά το βάπτισμα. Αυτή η συγχώρηση των αμαρ-
τιών επιτελείται με την άφεση του ιερέα, αλλά πριν αυτό ε-
πιτευχθεί, οι Χριστιανοί πρέπει να εξετάσουν τη συνείδησή 
τους, να μετανοήσουν για τις αμαρτίες τους και να πάρουν 
την απόφαση ότι ποτέ πια δε θα προσβάλουν το Θεό. Τότε 
πρέπει να εξομολογηθούν τις αμαρτίες τους στον ιερέα και 
να εκτελέσουν τον κανόνα που θα τους επιβάλει ο ιερέας. 

Η μετάνοια, οπωσδήποτε, δεν ελευθέρωσε τελείως τους 
αμαρτωλούς. Αυτοί ακόμη είχαν να υποστούν μια πρόσκαι-
ρη τιμωρία είτε στη ζωή αυτή είτε στο καθαρτήριο. Για να 
αντιμετωπισθεί αυτή η τιμωρία, η καθολική εκκλησία θέσπι-
σε τα συγχωροχάρτια, τα οποία εξασφάλιζαν την άφεση της 
πρόσκαιρης τιμωρίας η οποία οφειλόταν ακόμη εξαιτίας της 
αμαρτίας που είχε μείνει μετά την άφεση της ενοχής. Τα 
συγχωροχάρτια, τα οποία ήταν προς όφελος και των ζώ-
ντων και όσων ήσαν στο καθαρτήριο, παρεχωρούντο με τον 
όρο να προηγηθεί μετάνοια και επιτέλεση επιβαλλομένων 
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καλών έργων, συχνά σε μορφή πληρωμής χρημάτων στην 
εκκλησία. 

Τα ιδιαίτερα προσόντα των μαρτύρων, των αγίων, των 
αποστόλων και ειδικά του Ιησού Χριστού και της Μαρίας, 
καθιστούσαν τα συγχωροχάρτια ισχυρά. Οι αξίες τους κατα-
τίθονταν σε ένα «θησαυροφυλάκιο αξιών» και μεταφέρο-
νταν στους πιστούς εκείνους των οποίων ο λογαριασμός 
παρουσίαζε έλλειμμα. Ο πάπας, ως διατεινόμενος διάδοχος 
του Πέτρου, είχε τον έλεγχο για τα κλειδιά αυτού το θησαυ-
ροφυλακίου και μπορούσε να ελευθερώσει ανθρώπους από 
την πρόσκαιρη ποινή, πιστώνοντάς τους από το θησαυρο-
φυλάκιο.17 

6. Η ύψιστη εξουσία παραμένει στην εκκλησία. Στο 
διάβα των αιώνων η εγκαθιδρυθείσα εκκλησία υιοθέτησε 
πολλές ειδωλολατρικές δοξασίες, άγιες ημέρες και σύμβο-
λα. ΄Οταν εξέρχονταν κραυγές εναντίον αυτών των βδελυγ-
μάτων, η εκκλησία της Ρώμης απέδιδε μόνο στον εαυτό της 
το δικαίωμα να ερμηνεύει τη Βίβλο. Η εκκλησία, όχι η Βί-
βλος, έγινε η τελική εξουσία. (Δείτε το κεφάλαιο 1). Η εκ-
κλησία υποστηρίζει ότι υπάρχουν δύο θείες πηγές αλήθειας: 
(1) η Αγία Γραφή και (2) η Παράδοση την οποία αποτελούν 
τα γραπτά των Πατέρων της εκκλησίας, οι αποφάσεις των 
Συνόδων της εκκλησίας, τα εγκεκριμένα δόγματα και οι λει-
τουργίες της εκκλησίας. Οποτεδήποτε οι εκκλησιαστικές δι-
δαχές στηρίζονταν στην παράδοση και όχι στη Γραφή, η 
παράδοση είχε το προβάδισμα. Οι απλοί πιστοί δεν είχαν 
την εξουσία να ερμηνεύουν τις διδαχές που ο Θεός αποκά-
λυψε στη Γραφή. Εκείνη την εξουσία είχε μόνο η Καθολική 
Εκκλησία.18 

 
Η Ανατολή μιας Νέας Ημέρας. Στον δέκατο τέταρτο 

αιώνα ο Ιωάννης Ουίκλιφ απαίτησε μια μεταρρύθμιση της 
εκκλησίας, όχι μόνο στην Αγγλία, αλλά σε όλη τη Χριστια-
νοσύνη. Σε μια εποχή που μόνο λίγα αντίτυπα Γραφής υ-
πήρχαν, εξασφάλισε την πρώτη μετάφραση όλης της Γρα-
φής στην Αγγλική. Οι διδασκαλίες του για σωτηρία μόνο με 



12.  Το Υπόλοιπον και η αποστολή του 

 245

την πίστη στο Χριστό και ότι μόνο η Γραφή είναι αλάθητη, 
έθεσαν το θεμέλιο της Μεταρρύθμισης των Διαμαρτυρομέ-
νων. Σαν τον ορθρινό αστέρα της Μεταρρύθμισης, προ-
σπάθησε να ελευθερώσει την εκκλησία του Χριστού από τα 
δεσμά της ειδωλολατρίας που την είχαν αλυσοδεμένη στην 
άγνοια. Εγκαινίασε ένα κίνημα που θα ελευθέρωνε τις διά-
νοιες των ατόμων και ολόκληρο το έθνος από τα νύχια της 
θρησκευτικής πλάνης. Τα γραπτά του Ουίκλιφ άγγισαν τις 
ψυχές του Χους, του Ιερώνυμου, του Λούθηρου και πολλών 
άλλων. 

Ο Μαρτίνος Λούθηρος - φλογερός, παρορμητικός, α-
συμβίβαστος - ήταν ίσως η πιο ισχυρή μορφή της Μεταρ-
ρύθμισης. Περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον, οδήγησε 
τους ανθρώπους πίσω στη Γραφή και στη μεγάλη ευαγγελι-
κή αλήθεια της δικαίωσης διαμέσου της πίστης, ενώ επέκρι-
νε τη σωτηρία διαμέσου των έργων. 

Διακηρύττοντας ότι οι πιστοί δεν πρέπει να δέχονται άλ-
λη εξουσία εκτός από τη Γραφή, έστρεψε τα μάτια πολλών 
ανθρώπων ψηλότερα από τα ανθρώπινα έργα, τους ιερείς 
και τις μετάνοιές τους, προς το Χριστό ως το μόνο Μεσίτη 
και Σωτήρα. Είπε ότι ήταν αδύνατον ανθρώπινα έργα να 
ελαττώσουν την ενοχή του αμαρτωλού ή να διαφύγει αυτός 
την ποινή του. Μόνο η μετάνοια προς το Θεό και η πίστη 
στο Χριστό μπορεί να σώσει τους αμαρτωλούς. Επειδή αυ-
τό είναι ένα χάρισμα που δίδεται δωρεάν, η χάρη Του δεν 
μπορεί να αγορασθεί. Γι’αυτό οι άνθρωποι μπορούν να έ-
χουν ελπίδα όχι με τα συγχωροχάρτια αλλά με το χυθέν αί-
μα του εσταυρωμένου Λυτρωτή. 

΄Οπως μια αρχαιολογική έρευνα βρίσκει θησαυρούς 
θαμμένους ανάμεσα σε εγκαταλειμμένους σωρούς αιώνων, 
η Μεταρρύθμιση ανακάλυψε τις από χρόνια ξεχασμένες α-
λήθειες. Δικαίωση διαμέσου της πίστης - η μεγάλη αρχή του 
ευαγγελίου, ανακαλύφθηκε σαν να ήταν μια επανεκτίμηση 
της εξιλαστικής θυσίας του Ιησού που προσφέρθηκε μια για 
πάντα και της επαρκούς μεσιτικής ιεροσύνης Του. Αποκη-
ρύχθηκαν και εγκαταλείφθηκαν πολλές μη-βιβλικές διδα-
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σκαλίες, όπως τα μνημόσυνα, η προσκύνηση της μητέρας 
του Χριστού, των αγίων και των λειψάνων, οι λειτουργίες, το 
καθαρτήριο, οι μετάνοιες, το αγίασμα, η αγαμία των ιερω-
μένων, τα κομποσκοίνια, η ιερά εξέταση, η μετουσίωση, το 
ευχέλαιο σε ετοιμοθάνατο, και η εξάρτηση από την παρά-
δοση. 

Οι Διαμαρτυρόμενοι Μεταρρυθμιστές σχεδόν ομόφωνα 
ταύτιζαν το παπικό σύστημα με τον «άνθρωπον της αμαρ-
τίας», με το «μυστήριον της ανομίας», με το «μικρόν κέρας» 
του Δανιήλ, η οντότητα η οποία καταδίωξε τον αληθινό λαό 
του Θεού κατά τα 1260 χρόνια της Αποκάλυψης ιβ΄6,14, 
ιγ΄5 πριν από τη Δευτέρα Παρουσία.19 

Η διδασκαλία της Γραφής και μόνο της Γραφής ως κανό-
νας πίστης και ηθικής έγινε η βάση της Διαμαρτύρησης. Οι 
Διαμαρτυρόμενοι αποδέχονταν όλες τις ανθρώπινες παρα-
δόσεις ως υποκείμενες στην τελική και ύψιστη εξουσία της 
Γραφής. Στα θέματα θρησκευτικής πίστης καμιά εξουσία - 
πάπας, σύνοδοι, εκκλησιαστικοί πατέρες, βασιλείς ή θεολό-
γοι - δε θα εξουσίαζε τη συνείδηση. Αντίθετα, ο χριστιανικός 
κόσμος άρχισε να ξυπνάει από το λήθαργο, και μάλιστα δι-
ακηρύχθηκε η θρησκευτική ελευθερία σε πολλές χώρες. 

 
Η Αποτελμάτωμένη Μεταρρύθμιση 

Η Μεταρρύθμιση της χριστιανικής εκκλησίας δε θα τελεί-
ωνε τον δέκατο έκτο αιώνα. Οι Μεταρρυθμιστές είχαν επιτε-
λέσει πολλά, αλλά δεν είχαν ανακαλύψει εκ νέου όλο το  
φως που είχε χαθεί κατά τη διάρκεια της αποστασίας. Είχαν 
βγάλει το χριστιανισμό από το σκοτάδι, αλλά αυτός παρέ-
μενε ακόμη στη σκιά. Ενώ είχαν σπάσει τη σιδερένια γροθιά 
της μεσαιωνικής εκκλησίας, δίνοντας τη Γραφή στον κόσμο 
και αποκαθιστώντας το ευαγγέλιο, απέτυχαν να ανακαλύ-
ψουν και άλλες σπουδαίες αλήθειες. Το βάπτισμα με κατά-
δυση, η αθανασία ως δώρο του Χριστού κατά την ανάσταση 
των δικαίων, η έβδομη ημέρα ως το βιβλικό Σάββατο και 
άλλες αλήθειες (δείτε τα κεφαλαία 7,14,19,25) παρέμειναν 
ακόμη χαμένες στη σκιά. 
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Αλλά αντί να προάγουν τη Μεταρρύθμιση, οι διάδοχοί 
τους παγίωσαν τα επιτεύγματά τους. Εστίασαν την προσο-
χή τους στα λόγια και στις γνώμες των Μεταρρυθμιστών και 
όχι στη Γραφή. Λίγοι αποκάλυψαν νέες αλήθειες, αλλά η 
πλειονότητα αρνήθηκε να προχωρήσει πέρα από ο,τι οι 
πρώτοι Μεταρρυθμιστές πίστευσαν. Κατά συνέπεια, η πίστη 
της Διαμαρτύρησης εκφυλίσθηκε σε τυπικισμό και σχολα-
στικισμό, και πλάνες που έπρεπε να παραμερισθούν, φυ-
λάχθηκαν ευλαβικά. Η φλόγα της Μεταρρύθμισης βαθμιαία 
έσβησε και οι ίδιες οι εκκλησίες των Διαμαρτυρομένων έγι-
ναν κρύες, τυπικές, που χρειάζονταν μεταρρύθμιση. 

Η περίοδος μετά τη Μεταρρύθμιση έσφιζε από θεολογική 
δραστηριότητα, αλλά ελάχιστη πνευματική πρόοδος σημει-
ωνόταν. Ο Φρειδερίκος Φαράρ έγραψε ότι στην περίοδο 
αυτή «η ελευθερία ανταλλάχθηκε με τη σκλαβιά, οι παγκό-
σμιες αρχές με αξιοθρήνητα στοιχεία, η αλήθεια με το δογ-
ματισμό, η ανεξαρτησία με την παράδοση, η θρησκεία με το 
σύστημα. Ο ζωντανός σεβασμός προς τη Γραφή παραγκω-
νίσθηκε από τη νεκρή θεολογία της Γραφής. Η καλοδιάθετη 
ορθοδοξία έδωσε θέση στη σιδηρά ομοιομορφία και η ζω-
ντανή σκέψη σε επίμαχη διαλεκτική.»20 Και παρά το γεγο-
νός ότι «η Μεταρρύθμιση έθραυσε το μολυβένιο σκήπτρο 
του παλαιού Σχολαστικισμού», οι Διαμαρτυρόμενες εκκλη-
σίες εισήγαγαν «ένα νέο Σχολαστικισμό από σιδερένιο 
σκήπτρο.»21 Ο Ροβέρτος Μ. Γκραντ ονόμασε αυτόν το νέο 
σχολαστικισμό «τόσο άκαμπτο όσο οποιοδήποτε μεσαιωνι-
κό θεολογικό θέσπισμα.»22 Οι Διαμαρτυρόμενοι «πρακτικά 
δέθηκαν οι ίδιοι από τα όρια που έθεσαν οι παραδεδεγμέ-
νες ομολογίες τους.»23 

Ξέσπασαν διαμάχες. «Δεν υπήρξε ποτέ εποχή στην ο-
ποία οι άνθρωποι να ασχολούνται τόσο πολύ να ανακαλύ-
ψουν λάθη ο ένας στον άλλον, ή να ονομάζουν ο ένας τον 
άλλον με τόσο πολύ επονείδιστα ονόματα.»24 Έτσι, τα καλά 
νέα έγιναν λογομαχίες. «Η Γραφή δε μιλούσε πια στην καρ-
διά αλλά στη διανοητική κριτική.»25 «Τα δόγματα ήταν ορ-
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θόδοξα αλλά η πνευματικότητα είχε σβησθεί. Η θεολογία 
θριάμβευε αλλά η αγάπη είχε σβησθεί.»26 
 
Το Υπόλοιπον 

Παρά την αποστασία και τους διωγμούς των 1260 ημε-
ρών, μερικοί πιστοί συνέχισαν να αντανακλούν την αγνότη-
τα της αποστολικής εκκλησίας. ΄Οταν τα 1260 χρόνια της 
καταπίεσης τελείωσαν το 1798, ο δράκων είχε αποτύχει να 
ξερριζώσει τελείως τον πιστό λαό του Θεού. Εναντίον αυ-
τών ο Σατανάς συνέχισε να κατευθύνει τις καταστροφικές 
του προσπάθειες. Ο Ιωάννης είπε: «Και ωργίσθη ο δράκων 
κατά της γυναικός, και υπήγε να κάμη πόλεμον με τους 
λοιπούς του σπέρματος αυτής, τους φυλάττοντας τας εντο-
λάς του Θεού και έχοντας την μαρτυρίαν του Ιησού Χρι-
στού.» (Αποκ. ιβ΄17). 

 
Τι Είναι το Υπόλοιπον; Στην περιγραφή για τη μάχη 

του δράκοντα με τη γυναίκα και τους απογόνους της, ο Ι-
ωάννης χρησιμοποίησε την έκφραση «τους λοιπούς του 
σπέρματος αυτής». (Αποκ. ιβ΄17). Η Βίβλος περιγράφει το 
Υπόλοιπον ως μια μικρή ομάδα του λαού του Θεού η οποί-
α, μέσα από συμφορές, πολέμους και αποστασία παρέμει-
νε πιστή στο Θεό. Αυτό το πιστό Υπόλοιπον ήταν το ρίζωμα 
που χρησιμοποίησε ο Θεός για να ετοιμάσει την ορατή εκ-
κλησία Του στη γη. (Β΄Χρον. λ΄6, Έσδρα θ΄14,15, Ησ. ι΄20-
22, Ιερ. μβ΄2, Ιεζ. ς΄8).  

Ο Θεός έδωσε εντολή στο Υπόλοιπον να διακηρύξει τη 
δόξα Του και να οδηγήσει το σκορπισμένο λαό Του σε όλο 
τον κόσμο, στο «άγιον όρος» Του «την Ιερουσαλήμ» «το 
όρος Σιών». (Ησ. λζ΄31,32, ξς΄20, Αποκ. ιδ΄1). Γι’αυτούς 
που με τον τρόπο αυτόν συγκεντρώθηκαν, η Γραφή δηλώ-
νει: «Ούτοι είναι οι ακολουθούντες το Αρνίον όπου αν υπά-
γη.» (Αποκ. ιδ΄4). 

Η Αποκάλυψη ιβ΄17 περιέχει μια περιγραφή του τελευ-
ταίου Υπολοίπου στην εκλεκτή γενεαλογία των πιστών του 
Θεού - τους πιστούς μάρτυρές Του στις έσχατες ημέρες 
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πριν από τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Ποια είναι τα 
χαρακτηριστικά αυτού του Υπολοίπου; 

 
Τα Χαρακτηριστικά του Υπολοίπου. Για το Υπόλοιπον 

στα τέλη των αιώνων δεν μπορεί εύκολα να γίνει λάθος. Ο 
Ιωάννης περιγράφει αυτή την ομάδα με ειδικές λέξεις. Πα-
ρουσιαζόμενοι μετα το διωγμό των 1260 ετών, αποτελού-
νται από «τους φυλάττοντας τας εντολάς του Θεού και έχο-
ντας την μαρτυρίαν του Ιησού Χριστού». (Αποκ. ιβ΄17). 

Έχουν την ευθύνη να διακηρύξουν, ακριβώς πριν από 
την επιστροφή του Χριστού, την ύστατη προειδοποίηση του 
Θεού σε όλον τον κόσμο, τα μηνύματα των τριών αγγέλων 
στην Αποκάλυψη ιδ΄6-12). Αυτά τα μηνύματα από μόνα 
τους περιέχουν μια περιγραφή του Υπολοίπου, ότι αυτοί 
είναι «οι φυλάττοντες τας εντολάς του Θεού και έχοντες την 
μαρτυρίαν του Ιησού Χριστού». (Αποκ. ιδ΄12). Ας δούμε 
από πιο κοντά το καθένα από αυτά τα χαρακτηριστικά. 

1. Η πίστη του Ιησού. Το Υπόλοιπον του λαού του Θεού 
χαρακτηρίζεται από πίστη όμοια με αυτή που είχε ο Ιησούς. 
Αντανακλούν την ακλόνητη εμπιστοσύνη του Ιησού προς το 
Θεό και προς την αυθεντία της Γραφής. Πιστεύουν ότι ο Ιη-
σούς Χριστός είναι ο Μεσσίας της προφητείας, ο Υιός του 
Θεού, ο οποίος ήρθε ως Σωτήρας του κόσμου. Η πίστη 
τους περιέχει όλες τις αλήθειες της Γραφής - εκείνες τις ο-
ποίες ο Χριστός δίδασκε. 

Το Υπόλοιπον του Θεού, λοιπόν, θα κηρύξει το αιώνιο 
ευαγγέλιο με πίστη στο Χριστό. Θα γνωστοποιήσει στον 
κόσμο ότι η ώρα της κρίσης του Θεού έφθασε, και θα ετοι-
μάσει άλλους να συναντήσουν τον ταχέως ερχόμενο Κύριο. 
Θα στρατευθεί σε μια παγκόσμια αποστολή εκπλήρωσης 
της θείας μαρτυρίας στην ανθρωπότητα. (Αποκ. ιδ΄6,7, ι΄11, 
Ματθ. κδ΄14). 

2. Οι εντολές του Θεού. Η γνήσια πίστη στον Ιησού δε-
σμεύει το Υπόλοιπον να ακολουθήσει το παράδειγμά Του. 
Ο Ιωάννης είπε: «΄Οστις λέγει ότι μένει εν αυτώ, χρεωστεί, 
καθώς εκείνος περιεπάτησε, και αυτός ούτω να περιπατή.» 
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(Α΄Ιωάν. β΄6). Εφόσον ο Ιησούς τήρησε τις εντολές του Πα-
τέρα Του, και αυτοί θα υπακούουν στις εντολές του Θεού. 
(Ιωάν. ιε΄10). 

Ειδικά, εφόσον είναι το Υπόλοιπον, οι πράξεις τους 
πρέπει να εναρμονίζονται με την ομολογία τους - ειδεμή 
είναι ανάξιοι.  Ο Ιησούς είπε: «Δεν θέλει εισέλθει εις την βα-
σιλείαν των ουρανών πας ο λέγων προς εμέ, Κύριε, Κύριε, 
αλλ’ο πράττων το θέλημα του Πατρός μου του εν τοις ουρα-
νοίς.» (Ματθ. ζ΄21). Με τη δύναμη που ο Χριστός τους δίνει, 
υπακούουν στις απαιτήσεις του Θεού, συμπεριλαμβανομέ-
νων και των δέκα εντολών - τον αναλλοίωτο ηθικό νόμο του 
Θεού. (Έξ. κ΄1-17, Ματθ. ε΄17-19, ιθ΄17, Φιλιπ. δ΄13). 

3. Η μαρτυρία του Ιησού. Ο Ιωάννης δίνει τον ορισμό 
της «μαρτυρίας του Ιησού» ως «το πνεύμα της προφητεί-
ας». (Αποκ. ιθ΄10). Το Υπόλοιπον θα οδηγείται από τη μαρ-
τυρία του Ιησού, που μεταβιβάζεται από το χάρισμα της 
προφητείας. 

Αυτό το χάρισμα του Πνεύματος έπρεπε να λειτουργεί 
συνεχώς στη ροή της ιστορίας της εκκλησίας «εωσού κατα-
ντήσωμεν πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επι-
γνώσεως του Υιού του Θεού, εις άνδρα τέλειον, εις μέτρον 
ηλικίας του πληρώματος του Χριστού». (Εφεσ. δ΄13). Ως εκ 
τούτου, αυτό αποτελεί ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του 
Υπολοίπου. 

Τέτοια προφητική καθοδήγηση καθιστά το Υπόλοιπον 
ένα λαό της προφητείας ο οποίος διακηρύττει ένα προφητι-
κό μήνυμα. Θα καταλάβουν την προφητεία και θα τη διδά-
ξουν. Η αποκάλυψη της αλήθειας που έρχεται στο Υπόλοι-
πον, τους βοηθάει να εκπληρώσουν την αποστολή τους 
που είναι να ετοιμάσουν τον κόσμο για την επιστροφή του 
Χριστού. (Δείτε το κεφάλαιο 17). 

 
Η Εμφάνιση του Υπολοίπου στις Έσχατες Ημέρες. Η 

Γραφή δείχνει ότι το Υπόλοιπον εμφανίζεται στο προσκήνιο 
του κόσμου μετά την εποχή του μεγάλου διωγμού. (Αποκ. 
ιβ΄14-17). Τα γεγονότα της Γαλλικής Επανάστασης που τα-
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ρακούνησαν τη γη, τα οποία οδήγησαν στην αιχμαλωσία 
του πάπα στο τέλος της περιόδου των 1260 ετών (1798), 
και στην εκπλήρωση των τριών μεγάλων κοσμικών σημείων 
- όπου η γη, ο ήλιος, η σελήνη και τα άστρα μαρτυρούσαν 
την εγγύτητα της επιστροφής του Χριστού (δείτε το κεφά-
λαιο 24) - οδήγησαν σε μεγαλύτερη αναζωπύρωση της με-
λέτης των προφητειών. Εγέρθηκε μια παγκόσμια προσμονή 
της επικείμενης έλευσης του Ιησού. Σε όλο τον κόσμο πολ-
λοί Χριστιανοί αναγνώριζαν ότι είχε φθάσει «ο έσχατος και-
ρός». (Δαν. ιβ΄4).27 

Η εκπλήρωση των προφητειών κατά το δεύτερο ήμισυ 
του δέκατου όγδοου αιώνα και το πρώτο ήμισυ του δέκατου 
ένατου αιώνα προκάλεσε ένα ισχυρό διεκκλησιαστικό κίνη-
μα με επίκεντρο την ελπίδα της Δευτέρας Παρουσίας. Σε 
κάθε εκκλησία μπορούσε κανείς να βρει πιστούς για την ε-
πικείμενη έλευση του Χριστού, προσευχόμενοι, εργαζόμενοι 
και περιμένοντας το κορυφαίο σημείο των αιώνων. 

Η ελπίδα της επιστροφής του Χριστού έφερε ενότητα 
πνεύματος μεταξύ αυτών που την αποδέχονταν, και ενώ-
θηκαν για να γνωστοποιήσουν στον κόσμο την ταχεία επι-
στροφή του Χριστού. Το κίνημα των Αντβεντιστών ήταν 
πραγματικά ένα βιβλικό διεκκλησιαστικό κίνημα με κέντρο 
το Λόγο του Θεού και την ελπίδα της Δευτέρας Παρουσίας. 

΄Οσο περισσότερο μελετούσαν τη Γραφή, τόσο περισσό-
τερο ήταν πεπεισμένοι ότι ο Θεός καλούσε ένα Υπόλοιπον 
να αναζωπυρώσουν την αποτελματωμένη Μεταρρύθμιση 
της εκκλησίας. Οι ίδιοι διαπίστωναν την απουσία του αληθι-
νού πνεύματος της Μεταρρύθμισης στις αντίστοιχες εκκλη-
σίες τους και την έλλειψη ενδιαφέροντος στη μελέτη και 
στην ετοιμασία της Δευτέρας Παρουσίας. Η βιβλική μελέτη 
τους αποκάλυψε ότι οι διωγμοί και οι απογοητεύσεις από 
όπου ο Θεός τούς οδήγησε, αποτέλεσαν μια βαθιά, πνευ-
ματική, εξαγνίζουσα πείρα που τους ένωσε ως το Υπόλοι-
πον του Θεού. Ο Θεός τούς είχε δώσει την εντολή να συνε-
χίσουν τη Μεταρρύθμιση, η οποία έφερε τόση χαρά και δύ-
ναμη στην εκκλησία. Με ευγνωμοσύνη και ταπεινοφροσύνη 
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δέχθηκαν την αποστολή τους, συνειδητοποιώντας ότι η ε-
ντολή του Θεού δεν τους δόθηκε επειδή είχαν μια έμφυτη 
ανωτερότητα, και ότι μόνο με τη χάρη και τη δύναμη του 
Χριστού μπορούσαν να έχουν επιτυχία. 

 
Η Αποστολή του Υπολοίπου 

Οι προφητείες του βιβλίου της Αποκάλυψης περιγρά-
φουν καθαρά την αποστολή του Υπολοίπου. Τα μηνύματα 
των τριών αγγέλων της Αποκάλυψης ιδ΄6-12 αποκαλύπτουν 
το κήρυγμα του Υπολοίπου, το οποίο θα φέρει πλήρη και 
τελική αποκατάσταση της ευαγγελικής αλήθειας.28 Αυτές οι 
τρεις αγγελίες περιέχουν τις απαντήσεις του Θεού στην κα-
τακλύζουσα σατανική απάτη η οποία διατρέχει τον κόσμο 
ακριβώς πριν από την επιστροφή του Χριστού. (Αποκ. 
ιγ΄3,8,14-16). Ευθύς μετά την τελευταία έκκληση στον κό-
σμο, επιστρέφει ο Χριστός να κάνει το θερισμό. (Αποκ. 
ιδ΄14-20). 

 
Το Μήνυμα του Πρώτου Αγγέλου. 
«Και είδον άλλον άγγελον πετώμενον εις το μεσουράνη-

μα, όστις είχεν ευαγγέλιον αιώνιον, διά να κηρύξη εις τους 
κατοικούντας επί της γης, και εις πάν έθνος και φυλήν και 
γλώσσαν και λαόν. Και έλεγε μετά φωνής μεγάλης, Φοβή-
θητε τον Θεόν και δότε δόξαν εις αυτόν, διότι ήλθεν η ώρα 
της κρίσεως αυτού. Και προσκυνήσατε τον ποιήσαντα τον 
ουρανόν και την γην και την θάλασσαν και τας πηγάς των 
υδάτων.» (Αποκ. ιδ΄6,7). 

Ο πρώτος άγγελος συμβολίζει το Υπόλοιπον του Θεού 
που φέρνει ένα αιώνιο ευαγγέλιο στον κόσμο. Αυτό το ευ-
αγγέλιο είναι τα ίδια καλά νέα της άπειρης αγάπης του Θεού 
που είχαν κηρύξει οι αρχαίοι προφήτες και οι απόστολοι. 
(Εβρ. δ΄2). Το Υπόλοιπον δεν παρουσιάζει ένα διαφορετικό 
ευαγγέλιο.  Με προοπτική την κρίση, επιβεβαιώνουν αυτό 
το αιώνιο ευαγγέλιο ότι οι αμαρτωλοί μπορούν να δικαιω-
θούν διαμέσου της πίστης και να λάβουν τη δικαιοσύνη του 
Χριστού. 
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Αυτό το μήνυμα καλεί τον κόσμο σε μετάνοια. Καλεί ό-
λους να «φοβούνται» ή να σεβασθούν το Θεό, και να δώ-
σουν «δόξα» ή τιμή σε Αυτόν. Δημιουργηθήκαμε για τον 
σκοπό αυτό, και μπορούμε να τιμήσουμε και να δοξάσουμε 
το Θεό με τα λόγια και τις πράξεις μας. «Εν τούτω δοξάζεται 
ο Πατήρ μου, εις το να φέρητε καρπόν πολύν.» (Ιωάν. ιε΄8). 

Ο Ιωάννης προλέει ότι το κίνημα που ετοιμάζει τον κό-
σμο για την επιστροφή του Χριστού, δίνει εκ νέου έμφαση 
στη βιβλική προτροπή να δοξασθεί ο Θεός. ΄Οσο ποτέ άλ-
λοτε, θα παρουσιάσει την κλήση της Καινής Διαθήκης για 
την ιερή διαχείριση της ζωής μας: «Τα σώματά σας είναι 
ναός του Αγίου Πνεύματος». Δεν έχουμε αποκλειστικά δι-
καιώματα στις φυσικές, ηθικές και πνευματικές δυνάμεις 
μας. Ο Χριστός τις εξαγόρασε με το αίμα Του στο Γολγοθά. 
«Δοξάσατε λοιπόν τον Θεόν διά του σώματός σας και διά 
του πνεύματός σας, τα οποία είναι του Θεού.» (Α΄Κορ. 
ς΄19,20). «Είτε λοιπόν τρώγετε, είτε πίνετε, είτε πράττετέ τι, 
πάντα πράττετε εις δόξαν Θεού.» (Α΄Κορ. ι΄31). 

Το γεγονός ότι «ήλθεν η ώρα της κρίσεως αυτού» προ-
σθέτει το κατεπείγον της κλήσης για μετάνοια. (Δείτε το κε-
φάλαιο 23). Στην Αποκάλυψη ιδ΄7 η λέξη κρίσις δεν είναι 
απόφαση δικαστηρίου. Αναφέρεται σε ολόκληρη τη διαδι-
κασία του δικαστηρίου, που περιλαμβάνει και τη διευθέτηση 
των ανθρώπων στο εδώλιο του θείου δικαστηρίου, τη διε-
ρεύνηση των αρχείων της ζωής, την ετυμηγορία της αθώω-
σης  ή της καταδίκης, και την απόδοση της αιώνιας ζωής ή 
της ποινής θανάτου. (Ματθ. ις΄27, Ρωμ. ς΄23, Αποκ. κβ΄12). 
Το μήνυμα για την ώρα της κρίσης διακηρύττει επίσης την 
κρίση του Θεού για όλη την αποστασία. (Δαν. θ΄9,11,26, 
Αποκ. ιζ΄,ιη΄). 

Το μήνυμα της ώρας της κρίσης δείχνει ιδιαίτερα τον και-
ρό της τελευταίας φάσης στην αρχιερατική διακονία του 
Χριστού στο ουράνιο αγιαστήριο, μετά την οποία Αυτός ει-
σέρχεται στο έργο της κρίσης. (Δείτε το κεφάλαιο 23).  

Αυτό το μήνυμα επίσης καλεί όλους να λατρεύσουν το 
Δημιουργό. Αυτή η κλήση για λατρεία πρέπει να ιδωθεί σε 
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αντίθεση με την κλήση για λατρεία του θηρίου και της εικό-
νας του. (Αποκ. ιγ΄3,8,15). Σύντομα ο καθένας πρέπει να 
κάνει την εκλογή του ανάμεσα στην αληθινή και κίβδηλη λα-
τρεία - ανάμεσα στη λατρεία προς το Θεό με τους όρους 
Του (δικαιοσύνη διαμέσου της πίστης) ή με τους δικούς μας 
όρους (δικαιοσύνη διαμέσου των έργων). Δίνοντάς μας την 
εντολή «προσκυνήσατε τον ποιήσαντα τον ουρανόν και την 
γην και την θάλασσαν και τας πηγάς των υδάτων» (Αποκ. 
ιδ΄7, Έξ. κ΄11), αυτό το μήνυμα στρέφει την προσοχή μας 
στην τέταρτη εντολή. Οδηγεί τους ανθρώπους στην αληθινή 
λατρεία του Δημιουργού, μια πείρα που εμπεριέχει το σε-
βασμό προς το αναμνηστικό της Δημιουργίας Του - την έ-
βδομη ημέρα το Σάββατο του Κυρίου, το οποίο θέσπισε κα-
τά τη Δημιουργία και επιβεβαίωσε στις Δέκα Εντολές. (Δείτε 
το κεφάλαιο 19). Γι’αυτό, το μήνυμα του πρώτου αγγέλου 
καλεί σε αποκατάσταση της αληθινής λατρείας, παρουσιά-
ζοντας στον κόσμο το Χριστό Δημιουργό και Κύριο του βι-
βλικού Σαββάτου. Αυτό είναι το σημείο της θείας δημιουργί-
ας, σημείο που αγνοήθηκε από τη μεγάλη πλειονότητα των 
πλασμάτων Του. 

Κατά θεία πρόνοια, η διακήρυξη αυτού του μηνύματος 
που στρέφει την προσοχή στο Δημιουργό-Θεό άρχισε κατά 
την εποχή της ιστορίας όπου η φιλοσοφία της εξέλιξης δε-
χόταν τη μεγαλύτερη προώθηση από τη δημοσίευση του 
Καρόλου Δαρβίνου «Η Προέλευση των Ειδών» (1859). Το 
κήρυγμα του μηνύματος του πρώτου αγγέλου αποτελεί το 
μέγιστο προπύργιο κατά της επέκτασης της θεωρίας της 
εξέλιξης. 

Τελικά, αυτή η κλήση συνεπάγεται την αποκατάσταση 
της τιμής του θείου νόμου, ο οποίος ποδοπατήθηκε από 
τον άνθρωπο της αμαρτίας. (Β΄Θεσ. β΄3). Μόνο όταν η α-
ληθινή λατρεία αποκαθίσταται και οι πιστοί ζουν σύμφωνα 
με τις αρχές της βασιλείας του Θεού, τότε Αυτός δοξάζεται. 

 
Το Μήνυμα του Δεύτερου Αγγέλου. 
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«Έπεσεν, έπεσε Βαβυλών, η πόλις η μεγάλη, διότι εκ 
του οίνου του θυμού της πορνείας αυτής επότισε πάντα τα 
έθνη.» (Αποκ. ιδ΄8). 

Από την αρχή της ιστορίας, η πόλη της Βαβυλώνας συμ-
βόλιζε την πρόκληση κατά του Θεού. Ο πύργος της ήταν 
ένα μνημείο αποστασίας και κέντρο επανάστασης. (Γέν. ι-
α΄1-9). Ο Εωσφόρος (Σατανάς) ήταν ο αόρατος βασιλιάς 
της (Ησ. ιδ΄4,12-14), και εμφανίζεται να θέλει να κάνει τη 
Βαβυλώνα το όργανο για το δεσπόζον σχέδιό του να κυ-
βερνήσει την ανθρώπινη φυλή. Μέσα στη Γραφή ο αγώνας 
ανάμεσα στην πόλη του Θεού - την Ιερουσαλήμ, και στην 
πόλη του Σατανά - τη Βαβυλώνα, απεικονίζει τη μάχη ανά-
μεσα στο καλό και στο κακό. 

Κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες, όταν οι Ρω-
μαίοι καταπίεζαν και τους Ιουδαίους και τους Χριστιανούς, 
στα βιβλία η Ρώμη αναφερόταν ως Βαβυλών.29 Πολλοί πι-
στεύουν ότι ο Πέτρος χρησιμοποίησε Βαβυλών ως ψευδώ-
νυμο για τη Ρώμη. (Α΄Πέτρ. ε΄13). Εξαιτίας της αποστασίας 
της και των διωγμών της, πολλοί Διαμαρτυρόμενοι στην 
εποχή της Μεταρρύθμισης και πριν τη Μεταρρύθμιση ανα-
φέρονταν στην εκκλησία της Ρώμης ως πνευματική Βαβυ-
λώνα (Αποκάλυψη ιζ΄), ο εχθρός του λαού του Θεού.30 

Στην Αποκάλυψη, Βαβυλών αναφέρεται στην πρόστυχη 
γυναίκα, στη μητέρα των πορνών. (Αποκ. ιζ΄5). Αυτή συμ-
βολίζει όλες τις αποστάτιδες θρησκευτικές οργανώσεις και 
την ηγεσία τους, αν και αναφέρεται ειδικά στη μεγάλη απο-
στάτιδα θρησκευτική συμμαχία ανάμεσα στο θηρίο και την 
εικόνα του που θα φερθεί στην τελική κρίση η οποία περι-
γράφεται στην Αποκάλυψη ιγ΄15-17. 

Το μήνυμα του δευτέρου αγγέλου αποκαλύπτει την πα-
γκόσμια φύση της βαβυλωνιακής αποστασίας και την κατα-
ναγκαστική της δύναμη, λέγοντας ότι «εκ του οίνου του θυ-
μού της πορνείας αυτής επότισε πάντα τα έθνη». Ο «οίνος» 
της Βαβυλώνας αντιπροσωπεύει τις αιρετικές διδασκαλίες 
της. Η Βαβυλών θα πιέσει τις κρατικές δυνάμεις να επιβά-
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λουν παγκόσμια τις ψευδείς θρησκευτικές διδασκαλίες της 
και τα διατάγματά της. 

Η «πορνεία» που αναφέρεται, αντιπροσωπεύει την άνο-
μη σχέση ανάμεσα στη Βαβυλώνα και στα έθνη - ανάμεσα 
στην αποστάτιδα εκκλησία και στις πολιτικές δυνάμεις. Υπο-
τίθεται ότι η εκκλησία έχει άνδρα τον Κύριο. Αναζητώντας 
την υποστήριξη του κράτους, εγκαταλείπει το σύζυγό της 
και διαπράττει πνευματική πορνεία. (Ιεζ. ις΄15, Ιακ. δ΄4). 

Η άνομη σχέση έχει σαν αποτέλεσμα την τραγωδία. Ο 
Ιωάννης βλέπει τους κατοίκους της γης να μεθούν με τις 
ψευδείς διδασκαλίες της, και η Βαβυλών η ίδια «μεθύουσα 
εκ του αίματος των αγίων και εκ του αίματος των μαρτύρων 
του Ιησού» οι οποίοι αρνούνται να δεχθούν τις εξωβιβλικές 
διδασκαλίες και να υποταχθούν στην εξουσία της. (Αποκ. 
ιζ΄2,6). 

Η Βαβυλών πέφτει επειδή απορρίπτει το μήνυμα του 
πρώτου αγγέλου - το ευαγγέλιο της δικαίωσης διαμέσου της 
πίστης στο Δημιουργό. ΄Οπως κατά τη διάρκεια των πρώ-
των αιώνων η εκκλησία της Ρώμης αποστάτησε, πολλοί Δι-
αμαρτυρόμενοι σήμερα απομακρύνθηκαν από τις μεγάλες 
βιβλικές αλήθειες της Μεταρρύθιμισης. Αυτή η προφητεία 
για την πτώση της Βαβυλώνας βρίσκει ιδιαίτερα την εκπλή-
ρωσή της στην ολοκληρωτική απομάκρυνση της Διαμαρτύ-
ρησης από την αγνότητα και την απλότητα του αιώνιου ευ-
αγγελίου της δικαίωσης διαμέσου της πίστης που κάποτε με 
τόση δύναμη παρότρυνε η Μεταρρύθμιση. 

Το μήνυμα του δεύτερου αγγέλου θα αυξάνεται σε ση-
μασία καθώς πλησιάζει το τέλος. Θα ολοκληρωθεί η εκπλή-
ρωσή της με τη συμμαχία των διαφόρων θρησκευτικών ορ-
γανώσεων που έχουν απορρίψει το μήνυμα του πρώτου 
αγγέλου. Το μήνυμα της πτώσης της Βαβυλώνας επανα-
λαμβάνεται στην Αποκάλυψη ιη΄2-4, το οποίο αναγγέλλει 
την ολοκληρωτική πτώση της Βαβυλώνας και καλεί εκείνους 
από το λαό του Θεού που ακόμη βρίσκονται στις διάφορες 
θρησκευτικές ομάδες που περιλαμβάνονται στη Βαβυλώνα, 
να χωρισθούν από αυτές. Ο άγγελος λέει: «Εξέλθετε εξ αυ-



12.  Το Υπόλοιπον και η αποστολή του 

 257

τής ο λαός μου, διά να μη συγκοινωνήσητε με τας αμαρτίας 
αυτής, και να μη λάβητε εκ των πληγών αυτής.» (Αποκ. ι-
η΄4).31 

 
Το Μήνυμα του Τρίτου Αγγέλου. 
«΄Οστις προσκυνεί το θηρίον και την εικόνα αυτού, και 

λαμβάνει χάραγμα επί του μετώπου αυτού ή επί της χειρός 
αυτού, και αυτός θέλει πίει εκ του οίνου του θυμού του 
Θεού, του κεκερασμένου ακράτου εν τω ποτηρίω της οργής 
αυτού. Και θέλει βασανισθή με πυρ και θείον ενώπιον των 
αγίων αγγέλων και ενώπιον του Αρνίου. Και ο καπνός του 
βασανισμού αυτών αναβαίνει εις αιώνας αιώνων. Και δεν 
έχουσιν ανάπαυσιν ημέραν και νύκτα όσοι προσκυνούσι το 
θηρίον και την εικόνα αυτού, και όστις λαμβάνει το χάραγμα 
του ονόματος αυτού. Εδώ είναι η υπομονή των αγίων, εδώ 
οι φυλάττοντες τας εντολάς του Θεού και την πίστιν του Ιη-
σού.» (Αποκ. ιδ΄9-12). 

Το μήνυμα του πρώτου αγγέλου διακηρύττει το αιώνιο 
ευαγγέλιο και κάνει κλήση για αποκατάσταση της αληθινής 
λατρείας του Θεού ως Δημιουργού, επειδή έφθασε η ώρα 
της κρίσης. Ο δεύτερος άγγελος προειδοποιεί για τα είδη 
λατρείας ανθρώπινης προέλευσης. Τελικά, ο τρίτος άγγελος 
διακηρύττει την πιο σοβαρή προειδοποίηση κατά της λα-
τρείας του θηρίου και της εικόνας του, που τελικά θα απο-
δεχθούν όσοι απορρίπτουν το ευαγγέλιο της δικαίωσης δι-
αμέσου της πίστης. 

Το θηρίο που περιγράφεται στην Αποκάλυψη ιγ΄1-10 εί-
ναι η ένωση εκκλησίας-κράτους που κυριάρχησε στο χρι-
στιανικό κόσμο για πολλούς αιώνες και περιγράφηκε από 
τον Παύλο ως «ο άνθρωπος της αμαρτίας» (Β΄Θεσ. β΄2-4) 
και από το Δανιήλ ως το «μικρόν κέρας» (Δαν. ζ΄8,20-25, 
η΄9-12). Η εικόνα του θηρίου αντιπροσωπεύει εκείνη τη 
μορφή της αποστάτιδας θρησκείας που θα διαμορφωθεί 
όταν οι εκκλησίες, έχοντας χάσει το αληθινό πνεύμα της 
Μεταρρύθμισης, θα ενωθούν με το κράτος για να επιβάλουν 
τις διδασκαλίες τους στους άλλους. Με την ένωση της εκ-
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κλησίας και του κράτους, θα έχουν γίνει μια τέλεια εικόνα 
του θηρίου - την αποστάτιδα εκκλησία που καταδίωκε τους 
πιστούς για 1260 χρόνια. Γι’αυτό έχει και το όνομα εικόνα 
του θηρίου. 

Το μήνυμα του τρίτου αγγέλου διακηρύττει την πιο σο-
βαρή και φοβερή προειδοποίηση της Γραφής. Αποκαλύπτει 
ότι εκείνοι που υποτάσσονται στην ανθρώπινη εξουσία, κα-
τά την τελική κρίση στη γη θα λατρεύσουν το θηρίο και την 
εικόνα του παρά το Θεό. Κατά την τελευταία αυτή διαμάχη, 
θα δημιουργηθούν δύο διαφορετικές τάξεις. Η μία τάξη θα 
υπερασπίζεται το ευαγγέλιο ανθρώπινων επινοήσεων και 
θα λατρεύει το θηρίο και την εικόνα του, επιφέροντας επά-
νω της τις πιο βαριές κρίσεις. Η άλλη τάξη, σε έντονη αντί-
θεση, θα ζει σύμφωνα με το αληθινό ευαγγέλιο, φυλάττο-
ντας «τας εντολάς του Θεού και την πίστιν του Ιησού». (Α-
ποκ. ιδ΄9,12). Το τελικό θέμα εμπεριέχει την αληθινή και την 
ψευδή λατρεία, το αληθινό και το ψευδές ευαγγέλιο. ΄Οταν 
αυτό το θέμα με σαφήνεια φερθεί μπροστά στον κόσμο, ε-
κείνοι που απορρίπτουν το αναμνηστικό της δημιουργίας 
του Θεού - το βιβλικό Σάββατο - προτιμώντας να λατρεύ-
σουν και να τιμήσουν την Κυριακή με πλήρη επίγνωση ότι 
δεν είναι η υποδειχθείσα από το Θεό ημέρα λατρείας, θα 
λάβουν «το χάραγμα του θηρίου». Αυτό το χάραγμα είναι 
ένα σήμα επανάστασης. Το θηρίο ισχυρίζεται ότι η αλλαγή 
που έκανε στην ημέρα λατρείας, δείχνει την εξουσία του α-
κόμη και επάνω στο νόμο του Θεού.32 

Το τρίτο μήνυμα στρέφει την προσοχή του κόσμου στις 
συνέπειες που προκαλεί η άρνηση να δεχθούν το αιώνιο 
ευαγγέλιο και το μήνυμα του Θεού για την αποκατάσταση 
της αληθινής λατρείας. Περιγράφει ζωντανά το τελικό απο-
τέλεσμα της εκλογής των ανθρώπων σχετικά με τη λατρεία. 
Η εκλογή δεν είναι κάτι εύκολο, γιατί οτιδήποτε κανείς εκλέ-
ξει, θα εμπεριέχει θλίψη. Εκείνοι που υπακούουν στο Θεό, 
θα γνωρίσουν την οργή του δράκοντα (Αποκ. ιβ΄17) και τε-
λικά να απειληθούν με θάνατο (Αποκ. ιγ΄15), ενώ εκείνοι 
που έκλεξαν να λατρεύσουν το θηρίο και την εικόνα του θα 
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επισύρουν επάνω τους τις επτά έσχατες πληγές και θα κα-
ταλήξουν «εις την λίμνην του πυρός». (Αποκ. ιε΄, ις΄, 
κ΄14,15). 

Αλλά ενώ και οι δύο εκλογές εμπεριέχουν θλίψη, η κατά-
ληξή τους διαφέρει. Οι λατρευτές του Δημιουργού θα δια-
φύγουν τη θανάσιμη οργή του δράκοντα και θα σταθούν 
μαζί με το Αρνίο στο όρος Σιών. (Αποκ. ιδ΄1, ζ΄2,4). Οι λα-
τρευτές του θηρίου και της εικόνας του, από την άλλη πλευ-
ρά, δέχονται την πλήρη οργή του Θεού και πεθαίνουν στην 
παρουσία των αγίων αγγέλων και του Αρνίου. (Αποκ. 
ιδ΄9,10, κ΄14). 

Ο καθένας θα έχει να εκλέξει ποιον θα λατρεύσει. Εκεί-
νος που θα εκλέξει τη δικαιοσύνη διαμέσου της πίστης, θα 
αποκαλυφθεί ότι συμμετέχει στον τύπο λατρείας την οποία 
προσυπογράφει ο Θεός, και εκείνος που τελικά εκλέγει τη 
δικαίωση διαμέσου των έργων, θα αποκαλυφθεί ότι συμμε-
τέχει στον τύπο λατρείας που ο Θεός απαγορεύει αλλά την 
οποία το θηρίο και η εικόνα του εντέλλονται, μια λατρεία 
ανθρώπινης κατασκευής. Ο Θεός δεν μπορεί να δεχθεί τον 
τελευταίο τύπο λατρείας, επειδή αυτή δίνει προτεραιότητα 
στις εντολές των ανθρώπων και όχι στις εντολές του Θεού. 
Επιζητεί δικαίωση μέσα από τα έργα του ανθρώπου και όχι 
μέσα από την πίστη με την πλήρη υποταγή στο Θεό ως 
Δημιουργό, Λυτρωτή και Αναδημιουργό. Με αυτή την έννοια 
λοιπόν, το μήνυμα του τρίτου αγγέλου είναι το μήνυμα της 
δικαίωσης διαμέσου της πίστης. 

Ο Θεός έχει τα παιδιά Του σε όλες τις εκκλησίες, αλλά 
χρησιμοποιώντας την εκκλησία του Υπολοίπου διακηρύττει 
ένα μήνυμα το οποίο πρέπει να αποκαταστήσει την αληθινή 
λατρεία Του, καλώντας τους ανθρώπους έξω από την απο-
στασία και ετοιμάζοντάς τους για την επιστροφή του Χρι-
στού. Αναγνωρίζοντας ότι πολλοί από το λαό του Θεού θα 
ενωθούν με αυτό, το Υπόλοιπον συναισθάνεται τη ανεπάρ-
κεια και την αδυναμία του καθώς προσπαθεί να εκπληρώ-
σει την ιερόπρεπη αποστολή του. Συνειδητοποιεί ότι μόνο 
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με τη χάρη του Θεού μπορεί να εκπληρώσει το μνημειώδες 
καθήκον του. 

Κάτω από το φως της επικείμενης έλευσης του Χριστού 
και την ανάγκη ετοιμασίας για τη συνάντησή Του, η επίμο-
νη, συμπονετική κλήση του Θεού έρχεται στον καθένα μας:  
«Εξέλθετε εξ αυτής ο λαός μου, διά να μη συγκοινωνήσητε 
με τας αμαρτίας αυτής και να μη λάβητε εκ των πληγών αυ-
τής. Διότι αι αμαρτίαι αυτής έφθασαν έως του ουρανού, και 
ενεθυμήθη ο Θεός τα αδικήματα αυτής.» (Αποκ. ιη΄4,5). 
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Βιβλιογραφία και Σχόλια 
 
1. Η καταπληκτική λαμπρότητα του ηλίου που περιβάλλει 

την αγνή γυναίκα (Αποκ. ιβ΄1), αντιπροσωπεύει - σύμφωνα 
με διάφορους σχoλιαστές - το φως του ευαγγελίου της Και-
νής Διαθήκης, το οποίο ένδυνάμωσε την αποστολική εκ-
κλησία και της έδωσε το χρίσμα. Η σελήνη που αντικατο-
πτρίζει το φως του ηλίου, συμβολίζει πολύ ορθά το φωτεινό 
αντικατοπτρισμό το ευαγγελίου μέσα από τις προφητείες και 
τις τελετουργίες που προεικονίζουν το σταυρό και τον Ερ-
χόμενο. Το διάδημα των δώδεκα αστέρων αντιπροσωπεύει 
τις ρίζες της εκκλησίας, οι οποίες φθάνουν στην Παλαιά Δι-
αθήκη μέχρι τους πατέρες των δώδεκα φυλών, και εκτείνο-
νται στην Καινή Διαθήκη μέχρι τους δώδεκα αποστόλους. 

2. Η χρήση της αρχής έτος-ημέρα για να υπολογισθεί ο 
προφητικός χρόνος, ήδη αναφέρθηκε στη μεσσιανική προ-
φητεία του Δανιήλ κεφ. θ΄. (Δείτε κεφάλαιο 4). 

3. SDA Bible Commentary, 4ος τόμος, σελ. 835. 
4. Το όνομα πάπας προέρχεται από τη λατινική γλώσσα 

στην απλοϊκή μορφή της πάπα, που σημαίνει πατέρας. «Ο 
πάπας είναι ο επίσκοπος της Ρώμης, η κεφαλή της Ρωμαι-
οκαθολικής Εκκλησίας.» (Webster’s New Universal 
Unabridged Dictionary, 2η έκδοση [New York NY: Simon & 
Schuster, 1979]). 

5. 0 παπισμός μπορεί να προσδιορισθεί ως ένα σύστημα 
εκκλησιαστικής κυβέρνησης, της οποίας η εξουσία παρα-
χωρήθηκε στον πάπα. 

6. Επιστολή του Ιουστινιανού προς τον πάπα Ιωάννη η 
οποία αναφέρεται στη επιστολή του πάπα Ιωάννη προς τον 
Ιουστινιανό, στον Ιουστινιάνειο Κώδικα (Codex Justinianus), 
που το αναφέρει ο ερανιστής* Paulus Krueger, 12η έκδοση 
(Βερολίνο: Weidmansche Velaglsbuchhandlung, 1959) 2ος 
τόμος, σελ.11, The Civil Law, έκδοση και μετάφραση S. P. 
Scott, (Cincinnati, OH: Central Trust Comp., 1932), 12ος 
τόμος, σελ. 11-13. Νεαραί του Ιουστινιανού (Justiniani 
Novelae), 131st New Constitution, κεφ. 2, Corpus Juris 
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Civilis comps. Rudolfus Schoell and Guilelmus Kroll, 7η έκ-
δοση, 3ος τόμος, σελ. 665, Civil Law, 17ος τόμος, σελ.125. 
Δείτε επίσης Don Neufeld and Julia Neuffer, εκδόσεις 
Seventh Day Adventist Bible Student’s Source Book 
(Washington, D.C.: Review and Herald, 1962), σελ. 
684,685. 

7. Επιστολή του Ιουστινιανού προς τον αρχιεπίσκοπο 
Επιφάνιο της Κωνσταντινούπολης 26-03-533, στον Ιουστι-
νιάνειο Κώδικα, 1ο Βιβλίο, Τίτλος 1,7 Corpus Juris Civilis, 
έκδοση Kruger, 2ος τόμος, σελ. 8, όπως αναφέρεται στο 
βιβλίο Source Book, σελ. 685. 

8. Δείτε «Persecution», Encyclopedia  of Religion and 
Ethics, έκδοση James Hastings (New York, NY: Charles 
Schribner’s Son, 1917), 9ος τόμος, σελ. 749-757. John 
Dowling, The History of Romanism: From the Earliest 
Corruptions of Christianity to the Present Time, 10η έκδοση 
(New York, NY: Edward Walker, 1846), σελ. 237-616. 

9. Αυτό το κτύπημα προκάλεσε σοβαρή ζημιά στο γόη-
τρο του παπισμού, αλλά δεν έφερε το τέλος της επιρροής 
του. Η Αποκάλυψη ιγ΄3 μιλάει για θεραπεία της θανατηφό-
ρου πληγής, δείχνοντας μια αναβίωση της παπικής επιρ-
ροής. Στις έσχατες ημέρες ο παπισμός γίνεται η ισχυρότερη 
θρησκευτική επιρροή στον κόσμο. 

10. George Trevor, Rome: Fron the Fall of Western 
Empire (London: The Religious Tract Society, 1868), σελ. 
439,440. John Adolphus, The History of France From the 
Year 1700 to the Peace Concluded at Amiens in 1802 
(London: George Kearsey, 1803) 2ος τόμος, σελ. 364-369. 
Δείτε επίσης Source Book, σελ. 701,702. 

11. Leroy E. Froom,The prophetic Faith of Our Fathers 
(Washington D.C.: Review and Herald, 1948), 2ος τόμος, 
σελ. 765-782. 

12. Peter Geiermann, The Convert’s Catechism of 
Catholic Doctrine (St. Louis, MO: B. Herder Book Co., 
1957), σελ. 27,28. 

13. Αυτόθι, σελ. 27. 
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14. Αργότερα το δόγμα για το αλάθητο του πάπα βασί- 
σθηκε στην προϋπόθεση ότι: 

1) «Το αλάθητο ως μια ιδιότητα της θεϊκής εκκλησίας 
βρίσκεται κατ’ανάγκην στην πληρότητά του στο πρόσωπο 
του αρχηγού της». 

2) Ο Πέτρος ήταν αλάθητος διδάσκοντας την πίστη και 
την ηθική. 

3). Ο πάπας κληρονόμησε από τον Πέτρο τις ιδιότητες 
της θεϊκής εκκλησίας. Εξαγεται λοιπόν το συμπέρασμα πως 
μιλώντας από καθέδρας (ex cathedra) «ο πάπας είναι αλά-
θητος Διδάσκαλος της πίστης και της ηθικής». (Ceiermann 
σελ. 29). Σχετικά με τον πάπα, αυτό έφαρμόζεται στις επί-
σημες δηλώσεις του προς την Καθολική Εκκλησία. 

15. Σχετικά με τις αξιώσεις που διατυπώθηκαν για τον 
παπισμό, δείτε Lucius Ferraris, «Papa», 2ο άρθρο, 
Prompta Bbliotheca (Venice, Gaspar Storti, 1772), 6ος τό-
μος, σελ. 25-29, όπως καταχωρήθηκε στο Source Book, 
σελ. 680. Για τις αξιώσεις του ίδιου του παπισμού δείτε Πά-
πας Λέων 13ος, Εγκύκλιος Επιστολή, 10-01-1890 και 20-
06-1894 στο Great Encyclical Letters of Pope Leo XIII (New 
York, NY: Benziger Brothers, 1903), σελ. 193,304, δείτε ε-
πίσης Source Book, σελ. 683,684. 

16. Catechism of the Concil of Trent for Paris Priests, 
μετάφραση  John A. McHugh και Charles J. Callan (New 
York NY:  Joseph F. Wagner, Inc., 1958 ανατύπωση), σελ. 
258,259, Δείτε επίσης  Source Book, σελ. 614. 

17. SDA Bible Commentary, 7ος τομος, σελ. 47,48. 
18. Δείτε Σύνοδος Τριδέντου, 4η Συνεδρίαση (08-04-

1546) όπως αναφέρεται στο The Creeds of Christendom, 
έκδοση Philip Schaff, 6η έκδοση αναθεωρημένη (Grand 
Rapids, MI: Baker 1983), 2ος τόμος, σελ. 79-83, δείτε επί-
σης Source Book, σελ.1041-1043. 

19. Froom, Prophetic Faith of Our Fathers, 2ος τόμος, 
σελ. 528-531. 

20. Αυτόθι. 
21. Αυτόθι. 
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22. Robert M. Grant, A Short History of Interpretation of 
the Bible (Philadelphia, PA: Fortress Press, 1984), σελ. 97. 

23. Farrar, σελ. 361. 
24. Αυτόθι, σελ. 363. 
25. Grant, σελ. 97. 
26. Farrar, σελ. 365. 
27. Για την προέλευση του Υπολοίπου δείτε Froom, 

Prophetic Faith of Our Fathers. 4ος τόμος. P. Gerard 
Damsteegt, Foundations of the Seventh Day Adventist 
Message and Mission (Grand Rapids, MI: Wm B. 
Eerdmans, 1977). 

28. Cf. Damsteegt, «A Theology of Restoration» (έγγρα-
φο που παρουσιάσθηκε στο Συνέδριο για τα εκατό χρόνια 
του Ευαγγελισμού στο Πανεπιστήμιο Andrews University, 
04-05-1974). 

29. Δείτε Midrash Rabbah on Canticles 1,6,4. Tertullian 
Against Marcion III, 13. Tertullian Answer to the Jews, 9. 

30. Froom, Prophetic  Faith of Our Fathers, 2ος τόμος, 
σελ. 531,787. 

31. SDA Bible Commentary, 7ος τόμος, σελ. 828-831. 
32. Η Καθολική Εκκλησία διεκδικεί την εξουσία αλλαγής 

της ημέρας της λατρείας. «Ερ. Ποια είναι η ημέρα του Σαβ-
βάτου; Απ. Το Σάββατο**. Ερ. Γιατί τηρουμε την Κυριακή 
αντί του Σαββάτου; Απ. Τηρούμε την Κυριακή αντί του Σαβ-
βάτου, επειδή η Καθολική Εκκλησία μετέφερε την επισημό-
τητα από το Σάββατο στην Κυριακή.» (Gelermann  σελ. 50). 
Δείτε επίσης Source Book, σελ. 886. Αυτή η Κατήχηση έλα-
βε την «αποστολική ευλογία» του Πάπα Πίου του 10ου, 25-
01-1910 (Αυτόθι). 

* Ερανιστής είναι ο συνθέτων σύγγραμμα με γνώμες, 
αποφθέγματα, αποσπάσματα από άλλους συγγραφείς 

**Αγγλικά «Saturday is the Sabbath day». Λατινικά 
Saturnus είναι ο Κρόνος, και Saturday είναι η ημέρα του 
Κρόνου 
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Οι Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης  
Ημέρας  Πιστεύουν . . . 
 
Η εκκλησία είναι ένα σώμα με πολλά μέλη που έ-

χουν κληθεί από κάθε έθνος, φυλή, γλώσσα και 

λαό. Εν Χριστώ είμαστε νέα δημιουργία. Οι διακρί-

σεις φυλής, πολιτισμού, γνώσεων, εθνικότητας, και 

οι διαφορές μεταξύ ανωτέρου και κατωτέρου, 

πλουσίου και φτωχού, αρσενικού και θηλυκού δεν 

πρέπει να αποτελούν διαίρεση μεταξύ μας. ΄Ολοι 

είμαστε ίσοι εν Χριστώ, ο οποίος με ένα Πνεύμα 

μας συνένωσε σε μια αδελφοσύνη με Αυτόν και με-

ταξύ  μας. Πρέπει να υπηρετούμε και να υπηρετού-

μαστε χωρίς προτίμηση ή επιφύλαξη. Μέσα από 

την αποκάλυψη του Ιησού Χριστού στη Γραφή μοι-

ραζόμαστε την ίδια πιστη και ελπίδα, ενωμένοι δί-

νοντας τη μαρτυρία μας σε όλους. Αυτή η ένωση 

πηγάζει από την ενότητα του Τριαδικού Θεού, ο 

οποίος μας υιοθέτησε ως παιδιά Του.- 

Βασικές Διδαχές, 13 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13 
 

 ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 
 

Ο Χριστός έχοντας τελειώσει το έργο Του επάνω στη γη 
(Ιωάν. ιζ΄4), συνέχισε να αγωνιά για την κατάσταση των μα-
θητών Του, ακόμη και την παραμονή του θανάτου Του. 

Ζηλότυπα οδηγήθηκαν στη λογομαχία ποιος θα είναι ο 
μεγαλύτερος και ποιοι θα υποδεικνύονταν για τις ανώτατες 
θέσεις στη βασιλεία του Χριστού. Η εξήγηση του Χριστού ότι 
η ταπεινοφροσύνη ήταν η ουσία της βασιλείας Του και ότι οι 
αληθινοί οπαδοί Του θα ήταν δούλοι, πρόθυμοι να δοθούν 
χωρίς να περιμένουν ευχαριστήρια ανταπόκριση, φάνηκε να 
έπεσε στο κενό. (Λουκά ιζ΄10). Ακόμη και το παράδειγμα 
που έδωσε, να σκύψει και να πλύνει τα πόδια τους, όταν 
κανείς από αυτούς δε θα το έκανε εξαιτίας των αισθημάτων 
της στιγμής εκείνης, φαινόταν να είχε γίνει μάταιο. (Δείτε το 
κεφάλαιο 15). 

Ο Ιησούς είναι αγάπη. Η συμπάθειά Του έκανε τα πλήθη 
να Τον ακολουθούν. Μη καταλαβαίνοντας αυτή την ανιδιο-
τελή αγάπη, οι μαθητές Του ήταν γεμάτοι προκαταλήψεις 
προς τους μη-Ιουδαίους, στις γυναίκες, στους «αμαρτω-
λούς», στους φτωχούς, οι οποίες προκαταλήψεις τους ε-
μπόδιζαν να δουν την αγάπη του Χριστού που περιέβαλε 
αυτούς τους ‘‘περιθωριακούς’’. ΄Οταν οι μαθητές Τον βρή-
καν να συζητάει με μια κακόφημη Σαμαρείτισσα, δεν είχαν 
ακόμη μάθει ότι τα χωράφια, με τον καρπό τους ώριμο, πε-
ριείχαν σπόρους όλων των ειδών, έτοιμα για θερισμό.  

Αλλά ο Ιησούς δεν ταλαντευόταν από παραδόσεις, δη-
μόσια γνώμη, ή ακόμη και οικογενειακό έλεγχο. Η ακαταμά-
χητη αγάπη Του άγγιζε την τσακισμένη ανθρωπότητα και 
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την αποκαθιστούσε. Τέτοια αγάπη που θα τους ξεχώριζε 
από το αδιάφορο πλήθος, θα αποτελούσε απόδειξη ότι ή-
ταν αληθινοί μαθητές Του. ΄Οπως Αυτός αγαπούσε, και ε-
κείνοι έπρεπε να αγαπούν. Ο κόσμος θα ξεχώριζε τους 
Χριστιανούς όχι από την ομολογία τους, αλλά επειδή θα 
αποκάλυπταν μέσα τους την αγάπη του Χριστού. (Ιωάν. 
ιγ΄34,35). 

Ακόμη και στον κήπο της Γεθσημανής, το πρώτιστο στη 
διάνοια του Χριστού ήταν η ενότητα της εκκλησίας Του - ε-
κείνοι οι οποίοι είχαν έρθει «εκ του κόσμου». (Ιωάν. ιζ΄6). 
Παρακαλούσε τον Πατέρα Του για την ενότητα της εκκλησί-
ας όμοια με αυτή που είχε η Θεότητα. «Παρακαλώ» «διά να 
είναι πάντες έν, καθώς συ, Πάτερ, είσαι εν εμοί και εγώ εν 
σοι, να ήναι και αυτοί εν ημίν έν, διά να πιστεύση ο κόσμος 
ότι συ με απέστειλας.» (Ιωάν. ιζ΄20,21). 

Μια τέτοια ενότητα είναι η πιο ισχυρή μαρτυρία της εκ-
κλησίας, επειδή αποδεικνύει την ανιδιοτελή αγάπη  του 
Χριστού για την ανθρωπότητα. Ο Χριστός είπε: «Εγώ εν 
αυτοίς και συ εν εμοί, διά να ήναι τετελειωμένοι εις έν και να 
γνωρίζη ο κόσμος ότι συ με απέστειλας, και ηγάπησας αυ-
τούς καθώς εμέ ηγάπησας.» (Ιωάν. ιζ΄23). 

 
Βιβλική Ενότητα και η Εκκλησία 

Τι είδους ενότητα ο Χριστός είχε στη σκέψη Του για τη 
σημερινή ορατή εκκλησία; Πώς είναι δυνατόν να υπάρξει 
μια τέτοια αγάπη και ενότητα; Ποιο είναι το θεμέλιό της; 
Ποια είναι τα συστατικά της; Απαιτεί ομοιομορφία ή επιτρέ-
πει την  ποικιλία; Πώς λειτουργεί η ενότητα; 

 
Ενότητα του Πνεύματος. Το ΄Αγιο Πνεύμα είναι η κινη-

τήρια δύναμη πίσω από την ενότητα της εκκλησίας. Με το 
΄Αγιο Πνεύμα οι πιστοί οδηγούνται στην εκκλησία. Με το 
΄Αγιο Πνεύμα βαπτίζονται «εις έν σώμα». (Α΄Κορ. ιβ΄13). 
Αυτά τα βαπτισμένα μέλη πρέπει να έχουν μια ενότητα την 
οποία ο Παύλος περιγράφει ως «την ενότητα του Πνεύμα-
τος». (Εφεσ. δ΄3). 
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Ο απόστολος απαριθμεί τα βασικά συστατικά της ενότη-
τας του Πνεύματος: «Έν σώμα και έν Πνεύμα, καθώς και 
προσεκλήθητε με μίαν ελπίδα της προσκλήσεώς σας. Είς 
Κύριος, μία πίστις, έν βάπτισμα, είς Θεός και Πατήρ πά-
ντων, ο ων επί πάντων, και διά πάντων, και εν πάσι ημίν.» 
(Εφεσ. δ΄4-6). Η επταπλάσια επανάληψη του αριθμητικού 
είς, μία, έν δίνει έμφαση στην πλήρη ενότητα που ο Παύλος 
αντιλαμβανόταν. 

Καλώντας τους από κάθε εθνικότητα και φυλή, το ΄Αγιο 
Πνεύμα βαπτίζει τους ανθρώπους σε ένα σώμα - το σώμα 
του Χριστού, την εκκλησία. Καθώς αυξάνονται στην παιδεία 
του Χριστού, οι διαφορές σταματούν να τους χωρίζουν. Το 
΄Αγιο Πνεύμα καταρρίπτει τους φραγμούς ανάμεσα στον 
υψηλό και στο χαμηλό, στον πλούσιο και στο φτωχό, στον 
άνδρα και στη γυναίκα. Συνειδητοποιώντας ότι στα μάτια 
του Θεού όλοι είναι ίσοι, δείχνουν εκτίμηση ο ένας στον άλ-
λον. 

Αυτή η ενότητα λειτουργεί επίσης και στο συλλογικό επί-
πεδο. Αυτό σημαίνει ότι οι τοπικές εκκλησίες παντού είναι 
ίσες, και αν ακόμη ενισχύονται με χρήματα και ιεραποστό-
λους από άλλες χώρες. Μια τέτοια πνευματική ενότητα δε 
γνωρίζει ιεραρχία. Τοπικοί ποιμένες ή ιεραπόστολοι είναι 
ίσοι ενώπιον του Θεού. 

Η ενωμένη εκκλησία έχει μια ελπίδα - την «μακαρίαν ελ-
πίδα» της σωτηρίας που θα πραγματοποιηθεί με την «επι-
φάνειαν της δόξης του μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών 
Ιησού Χριστού». (Τίτ. β΄13). Αυτή η ελπίδα είναι η πηγή της 
ειρήνης και χαράς, και προμηθεύει ισχυρά κίνητρα για ενω-
μένη μαρτυρία. (Ματθ. κδ΄14). Ακόμη, οδηγεί στη μεταμόρ-
φωση, διότι «πας όστις έχει την ελπίδα ταύτην επ’αυτόν, 
καθαρίζει εαυτόν, καθώς εκείνος είναι καθαρός». (ΑΊωάν. 
γ΄3).  

Είναι διαμέσου της κοινής πίστης - προσωπική πίστη 
στην εξιλαστήρια θυσία του Ιησού Χριστού - που όλοι γίνο-
νται μέρος του σώματος. Το ένα βάπτισμα που συμβολίζει 
το θάνατο του Χριστού και την ανάσταση (Ρωμ. ς΄3-6) εκ-
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φράζει τέλεια αυτή την πίστη, μαρτυρώντας την ένωση με το 
σώμα του Χριστού. 

Τελικά, η Γραφή διδάσκει ότι υπάρχει ένα Πνεύμα, ένας 
Κύριος, και ένας Θεός και Πατέρας. ΄Ολες οι όψεις της ενό-
τητας της εκκλησίας έχουν το θεμέλιό τους στο ενιαίο της 
Τριαδικής Θεότητας. «Είναι διαιρέσεις χαρισμάτων, το 
Πνεύμα όμως το αυτό. Και είναι διαιρέσεις διακονιών, ο Κύ-
ριος όμως ο αυτός. Είναι διαιρέσεις ενεργημάτων, ο Θεός 
όμως είναι ο αυτός ο ενεργών τα πάντα εν πάσι.» (Α΄Κορ. 
ιβ΄4-6). 

 
Η Έκταση της Ενότητας. Οι πιστοί έχουν την εμπειρία 

της ενότητας στο πνεύμα και στη γνώμη. Σημειώστε αυτές 
τις προτροπές: «Ο δε Θεός της υπομονής και της παρηγο-
ρίας είθε να σας δώση να φρονήτε το αυτό εν αλλήλοις κατά 
Χριστόν Ιησούν. Διά να δοξάζητε ομοθυμαδόν εν ενί στόμα-
τι τον Θεόν και Πατέρα ημών Ιησούν Χριστόν.» (Ρωμ. ι-
ε΄5,6). «Σας παρακαλώ δε, αδελφοί, διά του ονόματος του 
Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, να λέγητε πάντες το αυτό, και 
να μη ήναι σχίσματα μεταξύ σας, αλλά να ήσθε εντελώς 
ηνωμένοι, έχοντες το αυτό πνεύμα και την αυτήν γνώμην.» 
(Α΄Κορ. α΄10). «Λοιπόν, αδελφοί, χαίρετε, τελειοποιείσθε, 
παραμυθείσθε, φρονείτε το αυτό, ειρηνεύετε. Και ο Θεός 
της αγάπης και της ειρήνης θέλει είσθαι μεθ’υμών.» (Β΄Κορ. 
ιγ΄11). 

Η εκκλησία του Θεού λοιπόν, πρέπει να αποκαλύψει ε-
νότητα στα αισθήματα, στη σκέψη και στη δράση. Αυτό ση-
μαίνει ότι τα μέλη πρέπει να έχουν ταύτιση στα αισθήματα, 
στις σκέψεις και στις πράξεις; Η βιβλική ενότητα απαιτεί ο-
μοιομορφία; 

 
Ενότητα στην Ποικιλία. Η βιβλική ενότητα δεν έχει την 

έννοια της ομοιομορφίας. Η βιβλική παραβολή με το αν-
θρώπινο σώμα αποδεικνύει ότι η ενότητα της εκκλησίας 
υπάρχει στην ποικιλία. 
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Το σώμα έχει πολλά όργανα, και όλα συμβάλλουν στη 
βέλτιστη λειτουργία του σώματος. Το καθένα εκπληρώνει 
ένα ζωτικό, αν και διαφορετικό καθήκον, και κανένα δεν εί-
ναι άχρηστο. 

Αυτή η ίδια αρχή ισχύει και στην εκκλησία. Ο Θεός δια-
νέμει τα χαρίσματά Του «ιδία εις έκαστον καθώς θέλει» 
(Α΄Κορ. ιβ΄11), δημιουργώντας μια υγιά ποικιλία η οποία 
ωφελεί όλο το εκκλησίασμα. ΄Ολα τα μέλη δε σκέπτονται με 
τον ίδιο τρόπο, και ούτε έχουν τα προσόντα να επιτελέσουν 
το ίδιο έργο. ΄Ολοι όμως λειτουργούν κάτω από το ίδιο 
Πνεύμα, οικοδομώντας την εκκλησία κατά τον καλύτερο 
τρόπο με τις θεόδοτες ικανότητές τους. 

Για να επιτελέσει την αποστολή της, η εκκλησία χρειάζε-
ται τη συμβολή όλων των χαρισμάτων. Μαζί, εξασφαλίζουν 
μια ολοκληρωμένη ευαγγελιστική προσπάθεια. Η επιτυχία 
της εκκλησίας δεν εξαρτάται από το κάθε μέλος να είναι το 
ίδιο ή να κάνει το ίδιο όπως το κάθε άλλο μέλος. Περισσό-
τερο εξαρτάται από όλα τα μέλη που επιτελούν το καθήκον 
το οποίο ο Θεός τούς έχει υποδείξει. 

Στη φύση το αμπέλι με τα κλήματά του δίνει μια εικόνα 
ενότητας στην ποικιλία. Ο Ιησούς χρησιμοποίησε την πα-
ραβολή του αμπελιού για να περιγράψει την ενότητα του 
πιστού με τον εαυτό Του. (Ιωάν. ιε΄1-6). Τα κλήματα - οι πι-
στοί, είναι η συνέχεια της αληθινής αμπέλου - του Χριστού. 
΄Οπως κάθε κλήμα και φύλλο, έτσι κάθε Χριστιανός διαφέ-
ρει από τους άλλους, αν και υπάρχει το ενιαίο, επειδή όλοι 
τρέφονται από την ίδια πηγή, την ΄Αμπελο. Τα κλήματα της 
αμπέλου είναι χωρισμένα και δεν ανακατεύονται το ένα με 
το άλλο. Και όμως το κάθε κλήμα συνδέεται με τα άλλα α-
φού ενώνονται με τον ίδιο κορμό. ΄Ολα τρέφονται από την 
ίδια πηγή: αφομοιώνουν τις ίδιες ζωογόνες ιδιότητες. 

Έτσι, και η χριστιανική ενότητα εξαρτάται από τον εμβο-
λιασμό των μελών στο Χριστό. Από Αυτόν έρχεται η δύναμη 
η οποία ζωοποιεί τη χριστιανική ζωή. Αυτός είναι η πηγή 
των ταλάντων και της αναγκαίας δύναμης για να επιτελέσει 
η εκκλησία το καθήκον της. Η ένωση με Αυτόν διαμορφώνει 
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τις απόψεις, τις συνήθειες και τον τρόπο ζωής των Χριστια-
νών. Διαμέσου Αυτού, όλα τα μέλη δένονται μεταξύ τους και 
ενώνονται σε μια κοινή αποστολή. Καθώς τα μέλη μένουν 
στο Χριστό, η ιδιοτέλεια εκδιώκεται και η χριστιανική ενότη-
τα εγκαθίσταται, βοηθώντας τα μέλη να φέρουν σε πέρας 
την αποστολή τους. 

Ενώ υπάρχουν διάφορες ιδιοσυγκρασίες στην εκκλησία, 
όλοι εργάζονται κάτω από μια Κεφαλή. Ενώ υπάρχουν 
πολλά χαρίσματα, το Πνεύμα όμως είναι ένα. Αν και τα χα-
ρίσματα διαφέρουν, στη δράση όμως είναι αρμονικά. «Ο 
Θεός όμως είναι ο αυτός, ο ενεργών τα πάντα εν πάσι.» 
(Α΄Κορ. ιβ΄6). 

 
Ενότητα της Πίστης. Ποικιλία χαρισμάτων δε σημαίνει 

οπωσδήποτε ποικιλία δοξασιών. Στις έσχατες ημέρες η εκ-
κλησία του Θεού θα αποτελείται από ανθρώπους που συμ-
μετέχουν στη βάση του αιώνιου ευαγγελίου - η ζωή τους 
χαρακτηρίζεται από την τήρηση των εντολών του Θεού και 
την πίστη του Ιησού. (Αποκ. ιδ΄12). Ενωμένοι, διακηρύττουν 
στον κόσμο την πρόσκληση του Θεού για σωτηρία. 

 
Πόσο Σπουδαία Είναι η Ενότητα της Εκκλησίας; 

Η ενότητα είναι ουσιώδης στην εκκλησία. Χωρίς αυτήν η 
εκκλησία θα αποτύχει να εκπληρώσει την ιερή αποστολή 
της. 

 
Η Ενότητα Κάνει Αποτελεσματικές τις Προσπάθειες 

της Εκκλησίας. Σε έναν κόσμο που σπαράσσεται από δι-
χογνωμία και διαμάχες, η αγάπη και η ενότητα ανάμεσα στα 
μέλη της εκκλησίας με διαφορετικές προσωπικότητες, ιδιο-
συγκρασίες και διαθέσεις επιβεβαιώνουν για το μήνυμα της 
εκκλησίας με περισσότερη ισχύ από οτιδήποτε άλλο. Αυτή 
η ενότητα εξασφαλίζει αναμφισβήτητη απόδειξη της σύνδε-
σής τους με τον ουρανό και την εγκυρότητα των διαπιστευ-
τηρίων τους ως μαθητές του Χριστού. (Ιωάν. ιγ΄35). Αυτό 
αποδεικνύει τη δύναμη του Λόγου του Θεού. 
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Διαμάχη μεταξύ των λεγομένων Χριστιανών προκάλεσε 
αηδία στους απίστους και ίσως υπήρξε το μεγαλύτερο ε-
μπόδιο να δεχθούν τη χριστιανική πίστη. Πραγματική ενότη-
τα μεταξύ των πιστών εξουδετερώνει αυτή τη στάση. Επί-
σης αποτελεί τη μείζονα απόδειξη στον κόσμο, όπως είπε ο 
Χριστός, ότι Αυτός είναι ο Σωτήρας τους. (Ιωάν. ιζ΄23). 

 
Η Ενότητα Αποκαλύπτει την Πραγματικότητα της 

Βασιλείας του Θεού. Μια πραγματικά ενωμένη εκκλησία 
στη γη αποκαλύπτει ότι τα μέλη της περιμένουν σοβαρά να 
συμβιώσουν μαζί στον ουρανό. Η ενότητα στη γη αποδει-
κνύει την πραγματικότητα της αιώνιας βασιλείας του Θεού. 
Σε όσους ζουν με τον τρόπο αυτό, θα εκπληρωθεί η Γραφή: 
«Τί καλόν και τί τερπνόν να συγκατοικώσιν εν ομονοία οι 
αδελφοί!» (Ψαλμ. ρλγ΄1). 

 
Η Ενότητα Δείχνει τη Δύναμη της Εκκλησίας. Η ενότη-

τα φέρει δύναμη, η διάσπαση αδυναμία. Μια εκκλησία 
πραγματικά ευημερεί και είναι δυνατή όταν τα μέλη της είναι 
ενωμένα με το Χριστό και μεταξύ τους, και εργάζονται αρ-
μονικά για τη σωτηρία του κόσμου. Και τότε, μόνο τότε είναι 
με όλη τη σημασία της λέξης: «του Θεού συνεργοί». 
(Α΄Κορ. γ΄9). 

Η χριστιανική ενότητα προκαλεί τον κόσμο με τη συνε-
χώς αυξανόμενη διάσπαση που σπαράσσεται από αναλγη-
σία και ιδιοτέλεια. Η ενοποιημένη εκκλησία προβάλλει λύση 
σε μια κοινωνία διαιρημένη από κουλτούρα, φυλή, γένος και 
εθνικότητα. Μια ενοποιημένη εκκλησία θα αντισταθεί στις 
σατανικές επιθέσεις. Πράγματι, οι δυνάμεις του σκότους εί-
ναι ανίσχυρες σε μια εκκλησία της οποίας τα μέλη έχουν 
αμοιβαία αγάπη όπως ο Χριστός τους αγαπάει. 

Το θετικό και όμορφο αποτέλεσμα της ενοποιημένης εκ-
κλησίας μπορεί να συγκριθεί με την απόδοση μιας ορχή-
στρας. Ακριβώς πριν να πάρει τη θέση του ο μαέστρος, κα-
θώς οι μουσικοί ρυθμίζουν τα όργανά τους, δημιουργούν 
μια κακοφωνία. ΄Οταν όμως παρουσιασθεί ο μαέστρος, ο 



13. Ενότητα σ το σώμα του Χριστού 

 272

χαοτικός θόρυβος σταματάει και όλα τα μάτια πέφτουν επά-
νω του. Κάθε μέλος της ορχήστρας κάθεται ακίνητο, έτοιμο 
να εκτελέσει τις οδηγίες του. Ακολουθώντας την μπακέτα 
του μαέστρου, η ορχήστρα παράγει μια όμορφη, αρμονική 
μουσική. 

«Ένωση με το σώμα του Χριστού σημαίνει να αναμίξω 
το όργανο της ζωής μου στη μεγάλη ορχήστρα εκείνων που 
έχουν κληθεί κάτω από την μπακέτα του θείου Μαέστρου. 
Στο ρυθμό Του, ακολουθώντας την αρχική παρτιτούρα της 
δημιουργίας, έχουμε το προνόμιο να διαμορφώσουμε για 
την ανθρωπότητα τη συμφωνία της αγάπης του Θεού.»1 

 
Η Πραγματοποίηση της Ενότητας 

Αν η εκκλησία πρέπει να έχει την εμπειρία της ενότητας, 
η Θεότητα καθώς και οι πιστοί πρέπει να ενωθούν προς το 
σκοπό αυτό. Ποια είναι η πηγή της ένωσης και μπορεί αυτή 
να επιτευχθεί; Ποιο ρόλο παίζουν οι πιστοί; 

 
Η Πηγή της Ενότητας. Η Γραφή δείχνει ότι η ενότητα 

έχει τις πηγές της: 
1) τη διαφυλάττουσα δύναμη του Πατέρα (Ιωάν. ιζ΄11), 
2) τη δόξα του Πατέρα που ο Χριστός έδωσε στους οπα-

δούς Του (Ιωάν. ιζ΄22) και 
3) την ενοίκηση του Χριστού μέσα στους πιστούς (Ιωάν. 

ιζ΄23). 
Το ΄Αγιο Πνεύμα, «το Πνεύμα του Χριστού» που διαμένει 

στο σώμα του Χριστού είναι η συνεκτική δύναμη και πα-
ρουσία που κρατάει κάθε τμήμα ενωμένο.   

΄Οπως ο άξονας και οι ακτίνες της ρόδας, έτσι και τα μέ-
λη της εκκλησίας (οι ακτίνες) όσο πιο κοντά έρχονται στο 
Χριστό (τον άξονα), τόσο πιο κοντά έρχονται και μεταξύ 
τους. «Το μυστικό της πραγματικής ένωσης στην εκκλησία 
και στην οικογένεια δεν είναι η διπλωματία, ούτε η διαχείρι-
ση, ούτε οι υπεράνθρωπες προσπάθειες να υπερπηδηθούν 
οι δυσκολίες - αν και πολλά από αυτά θα πρέπει να γίνουν - 
αλλά η ένωση με το Χριστό.»2 



13. Ενότητα σ το σώμα του Χριστού 

 273

 
Το ΄Αγιο Πνεύμα ως Ενωτικός Παράγων. Ως «Πνεύμα 

του Χριστού» και ως «Πνεύμα της αληθείας», το ΄Αγιο 
Πνεύμα επιφέρει την ενότητα. 

1. Το επίκεντρο της ενότητας. Καθώς το Πνεύμα εισέρ-
χεται στους πιστούς, τους κάνει να ξεπερνούν τις ανθρώπι-
νες προκαταλήψεις της κουλτούρας, της φυλής, του γένους, 
του χρώματος, της εθνικότητας και της θέσης. (Γαλ. γ΄26-
28). Αυτό το επιτυγχάνει φέρνοντας το Χριστό στην καρδιά. 
Εκείνοι, στους οποίους ενοικεί το ΄Αγιο Πνεύμα, θα στρα-
φούν στο Χριστό και όχι στον εαυτό τους. Η ένωσή τους με 
το Χριστό εγκαθιστά το δεσμό της ενότητας ανάμεσά τους - 
τον καρπό του ενοικούντος Πνεύματος. Τότε θα ελαχιστο-
ποιήσουν τις διαφορές τους και θα ενωθούν στην αποστολή 
να δοξάσουν τον Ιησού. 

2. Ο ρόλος των πνευματικών χαρισμάτων στην επί-
τευξη της ενότητας. Πώς είναι εφικτός ο σκοπός για την 
ενότητα της εκκλησίας; ΄Οταν ο Χριστός άρχισε το μεσιτικό 
έργο Του δίπλα στον Πατέρα Του στον ουρανό, βεβαίωσε 
ότι ο σκοπός να είναι ο λαός Του ενωμένος δεν ήταν μια 
ψευδαίσθηση. Διαμέσου του Αγίου Πνεύματος έδωσε ειδικά 
χαρίσματα με την πρόθεση να εγκαταστήσει «την ενότητα 
της πίστεως» μεταξύ των πιστών. 

Αναφερόμενος στα χαρίσματα αυτά ο Παύλος είπε ότι ο 
Χριστός «έδωκεν άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προ-
φήτας, άλλους δε ευαγγελιστάς, άλλους δε ποιμένας και δι-
δασκάλους». Αυτά τα χαρίσματα δόθηκαν στην εκκλησία 
«προς την τελειοποίησιν των αγίων, διά το έργον της διακο-
νίας, διά την οικοδομήν του σώματος του Χριστού, εωσού 
καταντήσωμεν πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της 
επιγνώσεως του Υιού του Θεού, εις άνδρα τέλειον, εις μέ-
τρον ηλικίας του πληρώματος του Χριστού». (Εφεσ. δ΄11-
13). 

Αυτά τα μοναδικά χαρίσματα έχουν προορισμό να ανα-
πτύξουν «την ενότητα του Πνεύματος» σε μια «ενότητα της 
πίστεως» έτσι που οι πιστοί, ώριμοι και σταθεροί, να μην 
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είναι «πλέον νήπιοι, κυματιζόμενοι και περιφερόμενοι με 
πάντα άνεμον διδασκαλίας, διά της δολιότητος των ανθρώ-
πων, διά της πανουργίας εις το μεθοδεύεσθαι την πλάνην». 
(Εφεσ. δ΄14, δείτε το κεφάλαιο 16). 

Μέσα από αυτά τα χαρίσματα οι πιστοί λένε την αλήθεια 
με αγάπη και αυξάνονται εν Χριστώ, την κεφαλή της εκκλη-
σίας - αναπτύσσοντας μια δυναμική ενότητα αγάπης. Ο 
Παύλος λέει: «εξ ού [του Χριστού] παν το σώμα συναρμο-
λογούμενον και συνδεόμενον διά πάσης συναφείας των συ-
νεργούντων μελών, κατά την ανάλογον ενέργειαν ενός εκά-
στου μέρους, κάμνει την αύξησιν του σώματος, προς οικο-
δομήν εαυτού, εν αγάπη». (Εφεσ. δ΄16). 

3. Η βάση για την ενότητα. Επειδή είναι το «Πνεύμα 
της αληθείας» (Ιωάν. ιε΄26), το ΄Αγιο Πνεύμα εργάζεται να 
εκπληρώσει την υπόσχεση του Χριστού. Το έργο Του είναι 
να οδηγήσει τους πιστούς «εις πάσαν την αλήθειαν». (Ιωάν. 
ις΄13). Σαφώς λοιπόν, η χριστοκεντρική αλήθεια είναι η βά-
ση της ενότητας. 

Το έργο του Αγίου Πνεύματος είναι να οδηγεί τους πι-
στούς στην αλήθεια που είναι ο Ιησούς. Μια τέτοια μελέτη 
έχει ενωτικό αποτέλεσμα. Παραταύτα, η μελέτη μόνη δεν 
επαρκεί για να οδηγήσει στην ένωση. Μόνο πιστεύοντας 
στην αλήθεια, βιώνοντας και κηρύττοντας αυτήν όπως ήταν 
στον Ιησού, φθάνει κανείς στην πραγματική ένωση. Η συ-
ναδέλφωση, τα πνευματικά χαρίσματα και η αγάπη, όλα 
έχουν τη σπουδαιότητά τους, αλλά η πληρότητά τους έρχε-
ται διαμέσου Εκείνου ο οποίος είπε, «εγώ είμαι η οδός, η 
αλήθεια και η ζωή». (Ιωάν. ιδ΄6). Ο Χριστός προσευχήθηκε: 
«Αγίασον αυτούς εν τη αληθεία σου, ο λόγος ο ιδικός σου 
είναι αλήθεια.» (Ιωάν. ιζ΄17). Για να έχουν την εμπειρία της 
ενότητας, οι πιστοί πρέπει να δεχθούν το φως που εκπέ-
μπεται από το Λόγο του Θεού. 

Καθώς αυτή η αλήθεια όπως είναι στον Ιησού, ενοικεί και 
στην καρδιά, θα εκλεπτύνει, θα εξυψώσει και θα εξαγνίσει 
τη ζωή, εξαλείφοντας κάθε προκατάληψη και προστριβή. 
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Η Νέα Εντολή του Χριστού. ΄Οπως ο άνθρωπος, έτσι 

και η εκκλησία πλάσθηκε κατά την εικόνα του Θεού. ΄Οπως 
κάθε μέλος της Θεότητας έχει αγάπη για τους άλλους, έτσι 
και τα μέλη της εκκλησίας θα αγαπούν ο ένας τον άλλον. Ο 
Χριστός έδωσε εντολή στους πιστούς να επιδείξουν την α-
γάπη τους στο Θεό αγαπώντας τους άλλους όπως αγαπούν 
τον εαυτό τους. (Ματθ. κβ΄39). 

Ο ίδιος ο Ιησούς κράτησε αυτή την αγάπη έως εσχάτων 
στο Γολγοθά. Ακριβώς πριν από το θάνατο Του επέκτεινε 
την εντολή που είχε διατυπώσει παλαιότερα, δίνοντας 
στους μαθητές μια νέα εντολή: «Να αγαπάτε αλλήλους κα-
θώς σας ηγάπησα.» (Ιωάν. ιε΄12, Ιωάν. ιγ΄34). Είναι σαν να 
τους έλεγε: ‘‘Δε σας ζητώ να υπερασπισθείτε τα δικαιώματά 
σας, να πάρετε ό,τι σας ανήκει, να κάνετε αγωγή αν παρα-
στεί ανάγκη. Σας ζητώ να γυμνώσετε την πλάτη σας στο 
μαστίγωμα, να γυρίσετε και από το άλλο μάγουλο, να κατη-
γορηθείτε άδικα, να υποστείτε ειρωνείες, εμπαιγμούς, μω-
λωπισμούς, να καρφωθείτε σε ένα σταυρό και να θαφτείτε, 
αν αυτό απαιτείται για την αγάπη προς τους άλλους. Αυτό 
είναι να αγαπάτε τους άλλους όπως εγώ σας αγαπώ.’’ 

1. Το ανέφικτο, εφικτό. Πώς μπορούμε να αγαπάμε 
όπως ο Χριστός αγάπησε; Αδύνατον! Ο Χριστός ζητάει το 
αδύνατον, επειδή Εκείνος μπορεί να εκπληρώσει το αδύνα-
τον. Υπόσχεται: «Και εγώ εάν υψωθώ εκ της γης, θέλω ελ-
κύσει πολλούς προς εμαυτόν.» (Ιωάν. ιβ΄32). Επειδή η ενό-
τητα με το σώμα του Χριστού γίνεται με την ενσάρκωσή 
Του, η ενότητα των πιστών με το Θεό γίνεται διά του Λόγου 
ο οποίος έγινε σαρξ. Η ένωση των πιστών σχετίζεται επίσης 
με την κοινή ρίζα τους προς την ΄Αμπελο. Και τελικά, είναι 
ριζωμένη στο σταυρό: η αγάπη του Γολγοθά που ανατέλλει 
μέσα στους πιστούς. 

2. Ενότητα στο σταυρό. Η ενότητα της εκκλησίας λαμ-
βάνει χώρα στο σταυρό. Μόνο όταν συνειδητοποιήσουμε 
ότι δεν μπορούμε και δεν αγαπούμε όπως ο Ιησούς, τότε 
παραδεχόμαστε την ανάγκη μας της παρουσίας Του - και 
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Τον πιστεύουμε όταν λέει, «χωρίς εμού δεν δύνασθε να κά-
μητε ουδέν». (Ιωάν. ιε΄5). Στο σταυρό καταλαβαίνουμε ότι 
δεν πέθανε μόνο για μας, αλλά για κάθε άτομο στη γη. Αυτό 
σημαίνει ότι αγαπάει όλες τις εθνικότητες, τις φυλές, τα 
χρώματα και τις τάξεις. Αγαπάει όλους εξίσου οποιαδήποτε 
διαφορά και αν υπάρχει. Γι’αυτό η ενότητα έχει τις ρίζες της 
στο Θεό. Η περιορισμένη αντίληψη του ανθρώπου τείνει να 
χωρίζει του ανθρώπους. Ο σταυρός αφαιρεί την ανθρώπινη 
τυφλότητα και θέτει την ετικέτα της τιμής στις ανθρώπινες 
υπάρξεις. Αυτό δείχνει ότι κανένας δεν είναι ανάξιος. ΄Ολοι 
είναι επιθυμητοί. Αν ο Χριστός τους αγαπάει, και εμείς πρέ-
πει να το κάνουμε. 

΄Οταν ο Χριστός προείπε ότι η σταύρωσή Του θα έλκυε 
όλους σε Αυτόν, εννοούσε ότι η ελκύουσα μαγνητική δύνα-
μή Του θα έφερνε την ενότητα στο σώμα Του - την εκκλησί-
α. Το απροσπέλαστο χάσμα ανάμεσα στον ουρανό και σε 
μας, το χάσμα που διέσχισε ο Χριστός, καθιστά ασήμαντο 
το μικρό δρόμο ή την πόλη που πρέπει να διασχίσουμε για 
να φθάσουμε σε έναν ασήμαντο αδελφό μας. 

Γολγοθάς σημαίνει «αλλήλων τα βάρη βαστάζετε». (Γαλ. 
ς΄2). Αυτός έφερε ολόκληρο το βάρος της ανθρωπότητας, 
το οποίο σύνθλιψε τη ζωή Του, ώστε Αυτός να μπορεί να 
μας δώσει ζωή και να μας ελευθερώσει για να βοηθάμε ο 
ένας τον άλλον. 

 
Βήματα προς την Ενότητα. Η ενότητα δεν έρχεται αυ-

τόματα. Οι πιστοί πρέπει να κάνουν κάποια βήματα για να 
την εξασφαλίσουν. 

1. Ενότητα στο σπίτι. Το σπιτικό αποτελεί χώρο ιδεώ-
δους εξάσκησης για την ενότητα της εκκλησίας. (Δείτε το 
κεφάλαιο 22). ΄Οταν μάθουμε μέσα στην οικογένεια τη συ-
νετή διαχείριση, την ευγένεια, την καλοσύνη, την υπομονή 
και την αγάπη, με κεντρικό σημείο το σταυρό, θα είμαστε σε 
θέση να φέρουμε αυτές τις αρχές και στην εκκλησία. 

2. Σκοπός για την ενότητα. Ποτέ δε θα φθάσουμε στην 
ενότητα, εκτός αν εργασθούμε ενσυνείδητα γι’αυτή. Και δεν 
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μπορούμε ποτέ να έχουμε την ικανοποίηση ότι το επιτύχα-
με. Πρέπει κάθε μέρα να προσευχόμαστε για ενότητα και να 
την καλλιεργούμε. 

Οφείλουμε να ελαχιστοποιήσουμε τις διαφορές και να 
αποφύγουμε να διαφωνούμε για επουσιώδη πράγματα. Α-
ντί να βλέπουμε αυτά που μας χωρίζουν, να μιλάμε για πο-
λύτιμες αλήθειες στις οποίες συμφωνούμε. Να μιλάμε για 
την ενότητα και να προσευχόμαστε ώστε η προσευχή του 
Χριστού να εκπληρωθεί. Κάνοντας αυτό, μπορούμε να 
πραγματοποιήσουμε την ενότητα και αρμονία που ο Θεός 
θέλει να έχουμε. 

3. Συνεργασία προς ένα κοινό σκοπό. Η εκκλησία πο-
τέ δε θα έχει την εμπειρία της ενότητας εκτός αν, ενεργώ-
ντας σαν μονάδα, επιδίδεται στο κήρυγμα του ευαγγελίου 
του Ιησού Χριστού. Μια τέτοια αποστολή προδιαθέτει σε μια 
ιδεώδη εξάσκηση αρμονίας. Διδάσκει στους πιστούς ότι ό-
λοι είναι μέρη της ισχυρής οικογένειας του Θεού, και ότι η 
ευτυχία του συνόλου εξαρτάται από την ευημερία του κάθε 
πιστού. 

Κατά τη διακονία Του ο Χριστός συγχώνευσε την αποκα-
τάσταση της ψυχής και την αποκατάσταση του σώματος. 
Και όταν απέστειλε τους μαθητές Του, επέμενε στην ίδια 
έμφαση: να κηρύξουν και να θεραπεύσουν. (Λουκά θ΄2, 
ι΄9). 

Έτσι, η εκκλησία του Χριστού πρέπει να κάνει και το έρ-
γο του κηρύγματος - τη διακονία του λόγου - και το ιατρικό 
ιεραποστολικό έργο. Καμιά από αυτές τις δύο φάσεις του 
έργου δεν πρέπει να επιτελεσθεί ανεξάρτητα ή να απορρο-
φήσει όλη την ενέργεια. ΄Οπως στην εποχή του Χριστού, 
μια ισορροπία, μια αρμονική συνεργασία πρέπει να χαρα-
κτηρίζει το έργο μας για τις ψυχές. 

Εκείνοι που εμπλέκονται στις διάφορες φάσεις του έργου 
της εκκλησίας, πρέπει να συνεργάζονται στενά εάν επιθυ-
μούν να δώσουν στον κόσμο την πρόσκληση με ισχυρό 
τρόπο. Μερικοί αισθάνονται ότι η ενότητα απαιτεί παγίωση 
για να είναι αποτελεσματική. Ωστόσο, το σώμα σε μια μετα-
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φορική έννοια δείχνει ότι κάθε όργανο, μικρό ή μεγάλο, είναι 
σπουδαίο. Η συνεργασία - όχι ο ανταγωνισμός - είναι το 
σχέδιο του Θεού στο παγκόσμιο έργο. Έτσι, η ενότητα με το 
σώμα του Χριστού αποτελεί απόδειξη της ανιδιοτελούς α-
γάπης του Χριστού που τόσο μεγαλόπρεπα εκδηλώθηκε 
στο σταυρό. 

4. Ανάπτυξη παγκόσμιας προοπτικής. Μια εκκλησία 
δεν επιδεικνύει αληθινή ενότητα αν δε συμβάλλει δραστήρια 
στο έργο του Θεού σε όλα τα μέρη της γης. Η εκκλησία 
πρέπει να κάνει το παν για να αποφύγει τον απομονωτισμό 
σε επίπεδο εθνικό, πολιτιστικό ή τοπικό. Για να επιτευχθεί η 
ενότητα στην κρίση, στο σκοπό και στη δράση, πρέπει οι 
πιστοί των διαφόρων εθνικοτήτων να αναμιχθούν και να 
συνεργασθούν. 

Η εκκλησία πρέπει να φροντίσει να μην υποθάλπει δια-
χωρισμό εθνικών συμφερόντων, ο οποίος θα έβλαπτε την 
ενότητά της και την παγκόσμια εξάπλωσή της. Η ηγεσία της 
εκκλησίας πρέπει να ενεργήσει κατά τρόπον ώστε να δια-
τηρήσει ισότητα και ενότητα, φροντίζοντας να μην αναπτύ-
ξει προγράμματα ή οικοδομές σε μια περιοχή χρηματοδο-
τώντας σε βάρος του έργου άλλων περιοχών του κόσμου. 

5. Αποφυγή στάσης που διαιρεί. Η στάση της ιδιοτέ-
λειας, της περηφάνιας, της αυτοπεποίθησης, της αυτάρκει-
ας, της ανωτερότητας, της προκατάληψης, της κατάκρισης, 
της καταγγελίας, της μεμψιμοιρίας μεταξύ των πιστών συμ-
βάλλει στη διάσπαση της εκκλησίας. Συχνά η απώλεια της 
πρώτης αγάπης στη χριστιανική πείρα βρίσκεται πίσω από 
αυτή τη στάση. Μια νέα ματιά στο δώρο του Θεού στο Γολ-
γοθά μπορεί να ανανεώσει την αμοιβαία αγάπη. (ΑΊωάν 
δ΄9-11). Η χάρη του Θεού που μεταβιβάζεται με το ΄Αγιο 
Πνεύμα μπορεί να εξαλείψει αυτές τις πηγές της διάσπασης 
στις φυσικές καρδιές. 

΄Οταν σε μια εκκλησία της Καινής Διαθήκης δημιουργή-
θηκε το πρόβλημα της διάσπασης, ο Παύλος συνέστησε 
στην εκκλησία, «περιπατείτε κατά το Πνεύμα». (Γαλ. ε΄16). 
Με συνεχή προσευχή πρέπει να επιζητούμε την οδηγία του 
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Αγίου Πνεύματος, το οποίο μας οδηγεί στην ενότητα. Βαδί-
ζοντας κατά το Πνεύμα, οδηγούμαστε στον καρπό του 
Πνεύματος - αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χρηστότη-
τα, αγαθοσύνη, πίστη, πραότητα, εγκράτεια. - που είναι α-
ποτελεσματικό αντίδοτο κατά της διάσπασης. (Γαλ. 
ε΄22,23). 

Ο Ιάκωβος μίλησε εναντίον μιας άλλης ρίζας διάσπασης: 
εξαρτάται πώς φερόμαστε στους ανθρώπους ανάλογα με 
την οικονομική ή κοινωνική θέση τους. Με σκληρές λέξεις 
καταγγέλλει μια τέτοια εύνοια: «Εάν όμως προσωποληπτή-
τε, κάμνετε αμαρτίαν και ελέγχεσθε υπό του νόμου ως πα-
ραβάται.» (Ιακ. β΄9). Επειδή ο Θεός δεν είναι προσωπολή-
πτης (Πράξ. ι΄34), δεν πρέπει να φερόμαστε με σεβασμό σε 
κάποια μέλη της εκκλησίας από ό,τι σε άλλα με βάση τη θέ-
ση, τα χρήματα ή τις ικανότητες. Πρέπει να τους σεβόμαστε, 
αλλά δεν πρέπει να τους θεωρούμε ως πιο πολύτιμους 
στον ουράνιο Πατέρα μας από ό,τι το μικρότερο παιδί του 
Θεού. Τα λόγια του Χριστού επιβεβαιώνουν την άποψή μας: 
«Καθ’όσον εκάματε εις ένα τούτων των αδελφών μου των 
ελαχίστων, εις εμέ εκάματε.» (Ματθ. κε΄40). Ο Χριστός α-
ντιπροσωπεύεται από τον ελάχιστο καθώς και από τα πιο 
ευλογημένα μέλη. ΄Ολοι είναι παιδιά του Θεού και ως εκ 
τούτου ίσης σπουδαιότητας γι’Αυτόν. 

΄Οπως ο Κύριος μας, ο Υιός του ανθρώπου, έγινε ο α-
δελφός για κάθε γιο και θυγατέρα του Αδάμ, έτσι και εμείς οι 
οπαδοί Του καλούμαστε να φθάσουμε στην ενότητα του 
πνεύματος και της αποστολής προς τη σωτηρία των αδελ-
φών μας από «παν έθνος, και φυλήν, και γλώσσαν και 
λαόν.» (Αποκ. ιδ΄6). 
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Οι Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης   
Ημέρας  Πιστεύουν . . . 
 
Με το βάπτισμα ομολογούμε την πίστη μας στο θά-

νατο και στην ανάσταση του Ιησού Χριστού και δί-

νουμε μαρτυρία για το θάνατό μας ως προς την 

αμαρτία και την πρόθεσή μας να βαδίσουμε σε μια 

νέα ζωή. Έτσι, αναγνωρίζουμε το Χριστό ως Κύριο 

και Σωτήρα, γινόμαστε λαός Του και έχουμε την 

εισδοχή ως μέλη στη εκκλησία Του. Το βάπτισμα 

είναι σύμβολο της ένωσής μας με το Χριστό, της 

συγχώρησης των αμαρτιών μας και της αποδοχής 

του Αγίου Πνεύματος. Το βάπτισμα τελείται με κα-

τάδυση στο νερό και προϋποθέτει βεβαίωση πί-

στης στον Ιησού και απόδειξη μετάνοιας από την 

αμαρτία. Ακολουθεί τη διδαχή από τη Γραφή και 

την αποδοχή των διδασκαλιών της.- 

Βασικές Διδαχές, 14 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14 
 

ΤΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ 
 

Η Νυαγκουίρα, που κατοικούσε στην Κεντρική Αφρική, 
δε θεωρούσε το βάπτισμα μια απλή επιλογή. Για περισσό-
τερο από ένα χρόνο είχε μελετήσει με θέρμη τη Γραφή. Λα-
χταρούσε να γίνει Χριστιανή. 

Ένα απόγευμα είπε στον άνδρα της αυτά που είχε μάθει. 
Οργισμένος αυτός φώναξε: ‘‘Δε θέλω αυτό το είδος της 
θρησκείας στο σπίτι μου, και αν εξακολουθείς να μελετάς, 
θα σε σκοτώσω.’’ Αν και συντριμμένη, η Νυαγκουίρα συνέ-
χισε να μελετάει, και σύντομα ήταν έτοιμη για το βάπτισμα. 

Πριν από την τελετή του βαπτίσματος, η Νυαγκουίρα γο-
νάτισε με σεβασμό μπροστά στον άνδρα της και του είπε ότι 
θα βαπτιζόταν. Αυτός άρπαξε το μεγάλο μαχαίρι του και 
φώναξε: ‘‘Σου είπα ότι δε θέλω να βαπτισθείς. Την ημέρα 
που θα βαπτισθείς, θα σε σκοτώσω.’’ 

Αλλά η Νυαγκουίρα αποφασισμένη να ακολουθήσει τον 
Κύριό της, έφυγε, ενώ οι απειλές του άνδρα της αντηχού-
σαν στα αυτιά της. 

Πριν να μπει στο νερό, ομολόγησε τις αμαρτίες της και 
αφιέρωσε τη ζωή της στο Σωτήρα της, μη γνωρίζοντας αν 
θα παρέδιδε τη ζωή της εκείνη την ημέρα για τον Κύριό της. 
Ειρήνη πλημμύρισε την καρδιά της καθώς βαπτίσθηκε. 

΄Οταν γύρισε στο σπίτι, έφερε το μαχαίρι στον άνδρα της. 
‘‘Βαπτίσθηκες;’’ ρώτησε εκείνος οργισμένος. 
‘‘Ναι’’, απάντησε απλά η Νυαγκουίρα. ‘‘Να, το μαχαίρι’’. 
‘‘Είσαι έτοιμη να πεθάνεις;’’ 
‘‘Ναι, είμαι έτοιμη.’’ 
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Απορημένος για το θάρρος της, ο άνδρας της δεν ήθελε 
πια να τη σκοτώσει.1 

 
Πόσο Σπουδαίο Είναι το Βάπτισμα; 

Είναι άξιο λόγου να κινδυνεύσει κανείς τη ζωή του 
γι’αυτό; Απαιτεί ο Θεός πραγματικά το βάπτισμα; Η σωτη-
ρία εξαρτάται από το αν είναι κάποιος βαπτισμένος; 

 
Το Παράδειγμα του Ιησού. Κάποια μέρα ο Ιησούς άφη-

σε το ξυλουργείο στη Ναζαρέτ, αποχαιρέτισε την οικογένειά 
Του και πήγε στον Ιορδάνη, όπου ο εξάδελφός Του Ιωάν-
νης κήρυττε. Πλησιάζοντας στον Ιωάννη, ζήτησε να βαπτι-
σθεί. Ξαφνιασμένος ο Ιωάννης προσπάθησε να Τον απο-
τρέψει λέγοντάς Του: «Εγώ χρείαν έχω να βαπτισθώ υπό 
σου, και συ έρχεσαι προς εμέ;» Ο Ιησούς του απάντησε: 
«΄Αφες τώρα, διότι ούτως είναι πρέπον εις ημάς να εκπλη-
ρώσωμεν πάσαν δικαιοσύνην.» (Ματθ. γ΄13-15). 

Το βάπτισμα του Ιησού έδωσε στην τελετή2 αυτή θεία 
καθιέρωση. (Ματθ. γ΄13-17, κα΄25). Το βάπτισμα είναι μια 
όψη  της δικαιοσύνης στην οποία όλοι μπορούμε να συμμε-
τέχουμε. Αφού ο Χριστός, ο Αναμάρτητος, βαπτίσθηκε για 
να εκπληρώσει «πάσαν δικαιοσύνην», εμείς που είμαστε 
αμαρτωλοί, πρέπει να κάνουμε το ίδιο. 

 
Η Εντολή του Ιησού. Στο τέλος της διακονίας Του ο 

Χριστός έδωσε την εντολή στους μαθητές Του: «Πορευθέ-
ντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντες αυ-
τούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου 
Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς να φυλάττωσι πάντα όσα 
παρήγγειλα εις εσάς.» (Ματθ. κη΄18-20). 

Στην εντολή αυτή ο Ιησούς κάνει σαφές ότι απαιτεί το 
βάπτισμα εκείνων οι οποίοι επιθυμούν να αποτελέσουν μέ-
ρος της εκκλησίας Του, της πνευματικής βασιλείας Του. Κα-
θώς, με τη διακονία των μαθητών, το ΄Αγιο Πνεύμα οδη-
γούσε τους ανθρώπους να μετανοήσουν και να δεχθούν τον 
Ιησού ως Σωτήρα τους, έπρεπε να βαπτισθούν στο όνομα 
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του Τριαδικού Θεού. Το βάπτισμά τους θα αποδείκνυε ότι 
είχαν εισέλθει σε προσωπική σχέση με το Χριστό και υπο-
σχέθηκαν να ζήσουν σε αρμονία με τις αρχές της βασιλείας 
της χάρης. Ο Χριστός ολοκλήρωσε την εντολή Του να βα-
πτίζουν με τη βεβαίωση, «και ιδού, εγώ είμαι μεθ’υμών πά-
σας τας ημέρας, έως της συντελείας του αιώνος». 

Μετά την ανάληψη του Χριστού, οι απόστολοι διακήρυ-
ξαν την αναγκαιότητα και το επείγον του βαπτίσματος. 
(Πράξ. β΄38, ι΄48, κβ΄16). Σε απάντηση, πλήθη βαπτίσθη-
καν, δημιουργώντας την εκκλησία της Καινής Διαθήκης 
(Πράξ. β΄41,47, η΄12) και δεχόμενοι την εξουσία του Πατέ-
ρα, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. 

 
Βάπτισμα και Σωτηρία. Ο Χριστός είπε πως «όστις πι-

στεύση και βαπτισθή, θέλει σωθή». (Μάρκ. ις΄16). Στην α-
ποστολική εκκλησία το βάπτισμα αυτομάτως ακολουθούσε 
την αποδοχή του Χριστού. Ήταν η επιβεβαίωση της πίστης 
του νεοφύτου. (Πράξ. η΄12, ις΄30-34). 

Ο Πέτρος χρησιμοποίησε την πείρα του Νώε στον κατα-
κλυσμό για να απεικονίσει τη σχέση ανάμεσα στο βάπτισμα 
και στη σωτηρία. Στην προκατακλυσμιαία εποχή, η αμαρτία 
έφθασε σε τέτοιο βαθμό που, χρησιμοποιώντας το Νώε, ο 
Θεός ειδοποίησε τον κόσμο να μετανοήσει, ειδεμή θα αντι-
μετώπιζε την καταστροφή. Μόνο οκτώ πρόσωπα πίστευσαν 
και εισήλθαν στην κιβωτό και «διεσώθησαν δι’ύδατος.» Και 
ο Πέτρος είπε: «Του οποίου αντίτυπον όν το βάπτισμα σώ-
ζει και ημάς την σήμερον, ουχί αποβολή της ακαθαρσίας 
της σαρκός, αλλά μαρτυρία της αγαθής συνειδήσεως εις 
Θεόν, διά της αναστάσεως Ιησού Χριστού.» (Α΄Πέτρ. 
γ΄20,21). 

Ο Πέτρος εξήγησε ότι σωζόμαστε με το βάπτισμα, όπως 
ο Νώε και η οικογένειά του σώθηκαν με το νερό. Φυσικά, ο 
Θεός δεν έσωσε το Νώε με το νερό του κατακλυσμού. 
Κατ’αναλογία, το αίμα του Χριστού και όχι το νερό του βα-
πτίσματος είναι που αφαιρεί την αμαρτία από τον πιστό. 
«Αλλά το βάπτισμα, όπως η υπακοή [του Νώε] να εισέλθει 



14.  Το βάπτισμα 

 285

στην κιβωτό, είναι ‘‘μαρτυρία της αγαθής συνειδήσεως’’. 
΄Οταν ο άνθρωπος, με τη δύναμη του Θεού δίνει τη ‘’μαρ-
τυρία’’, η σωτηρία που εξασφαλίζεται ‘‘διά της αναστάσεως 
του Ιησού Χριστού’’ γίνεται αποτελεσματική.»3 

Ωστόσο, ενώ το βάπτισμα είναι ζωτικά συνδεδεμένο με 
τη σωτηρία, δεν εξασφαλίζει τη σωτηρία.4 Ο Παύλος θεωρεί 
την εμπειρία της εξόδου του Ισραήλ ως συμβολική απεικό-
νιση του βαπτίσματος.5 «Δεν θέλω δε να αγνοήτε, αδελφοί, 
ότι οι πατέρες ημών ήσαν πάντες υπό την νεφέλην, και πά-
ντες διά της θαλάσσης διήλθον, και πάντες εις τον Μωυσήν 
εβαπτίσθησαν εν τη νεφέλη και εν τη θαλάσση, και πάντες 
την αυτήν πνευματικήν βρώσιν έφαγον, και πάντες το αυτό 
πνευματικόν ποτόν έπιον.» Περιβαλλόμενος από το υγρό 
στοιχείο - το νέφος από επάνω και το νερό από τα δύο 
πλάγια - ο λαός του Ισραήλ συμβολικά βαπτίσθηκε καθώς 
διέσχιζε την Ερυθρά Θάλασσα. ΄Ομως, παρά την πείρα αυ-
τή «δεν ευηρεστήθη ο Θεός εις τους πλειοτέρους εξ αυ-
τών». (Α΄Κορ. ι΄1-5). Έτσι και σήμερα, το βάπτισμα δεν ε-
ξασφαλίζει αυτόματα τη σωτηρία. Οι εμπειρίες του λαού Ισ-
ραήλ «εγράφησαν προς νουθεσίαν ημών, εις τους οποίους 
τα τέλη των αιώνων έφθασαν, ώστε ο νομίζων ότι ίσταται, 
ας βλέπη μη πέση». (Α΄Κορ. ι΄11,12). 

 
«Έν Βάπτισμα» 

Ο τρόπος του βαπτίσματος στο χριστιανικό κόσμο ποικί-
λει. Μερικοί χρησιμοποιούν τη βύθιση, άλλοι το ράντισμα, 
και άλλοι πάλι το κατάβρεγμα. Χαρακτηριστικό της ενότητας 
που το ΄Αγιο Πνεύμα φέρει στην εκκλησία είναι η εφαρμογή 
του «ενός βαπτίσματος». (Εφεσ. δ΄5).6 Τι αποκαλύπτει η 
Γραφή για την έννοια της λέξης βαπτίζω, την εφαρμογή της 
και την πνευματική έννοιά της; 

 
Η Έννοια της λέξης «Βαπτίζω». Το ρήμα βαπτίζω 

προέρχεται από το αρχαίο ρήμα βάπτω που σήμαινε βυθί-
ζω (κυριολεκτικά σε υγρό ή αίμα).7 Το ρήμα βάπτω με την 
έννοια του βυθίζω βρίσκουμε επίσης στα λόγια του Χριστού: 
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«Ο εμβάψας μετ’εμού εν τω πινακίω την χείρα». (Ματθ. 
κς΄23). ΄Οταν το ρήμα βαπτίζω αναφέρεται στο βάπτισμα με 
νερό, οδηγεί στην ιδέα της κατάδυσης ενός ατόμου κάτω 
από το νερό.8 

Στην Καινή Διαθήκη το ρήμα βαπτίζω χρησιμοποιείται: 
1) για να αναφερθεί στο βάπτισμα με νερό (Ματθ. γ΄6, 

Μάρκ. α΄9, Πράξ. β΄41), 
2) παραβολικά για τις θλίψεις και το θάνατο του Χριστού 

(Ματθ. κ΄22,23, Μάρκ. ι΄38,39, Λουκά ιβ΄50), 
3) για την επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος (Ματθ. γ΄11, 

Μάρκ. α΄8, Λουκά γ΄16, Ιωάν. α΄33, Πράξ. α΄5, ια΄16) και 
4) για πλύσεις των χεριών ως ιεροτελεστία (Μάρκ. ζ΄3,4, 

Λουκά ια΄38). 
Αυτή η τελευταία χρήση δηλώνει απλώς πλύσεις για κα-

θάρισμα από τελετουργικές ακαθαρσίες, και δε νομιμοποιεί 
το βάπτισμα διά ραντίσματος.9 Η Γραφή χρησιμοποιεί το 
ουσιαστικό βάπτισμα για το βάπτισμα στο νερό και για το 
θάνατο του Χριστού. (Ματθ. γ΄7, κ΄22). 

Η Καινή Διαθήκη δεν προσφέρει «καμιά απόδειξη ότι το 
ράντισμα εφαρμόσθηκε από τους αποστόλους. Αντίθετα, 
όλα αποδεικνύουν ότι ήταν μια μεταγενέστερη εφαρμογή.10 

 
Βάπτισμα στην Καινή Διαθήκη. Οι αναφορές βαπτίσε-

ων στην Καινή Διαθήκη εμπεριέχουν την κατάδυση. Διαβά-
ζουμε ότι ο Ιωάννης βάπτιζε στον Ιορδάνη ποταμό (Ματθ. 
γ΄6, Μάρκ. α΄5) και «εν Αινών, πλησίον του Σαλήμ, διότι 
ήσαν εκεί ύδατα πολλά». (Ιωάν. γ΄23). Μόνο η κατάδυση θα 
απαιτούσε «ύδατα πολλά». 

Ο Ιωάννης βύθισε τον Ιησού στο νερό. Τον βάπτισε «εις 
τον Ιορδάνην», και μετά το βάπτισμα ο Ιησούς «ανέβαινεν 
από του ύδατος». (Μάρκ. α΄9,10, Ματθ. γ΄16).11 

Και η αποστολική εκκλησία βάπτιζε με κατάδυση. ΄Οταν 
ο Φίλιππος ο ευαγγελιστής βάπτισε τον Αιθίοπα ευνούχο, 
«κατέβησαν αμφότεροι εις το ύδωρ» και «ανέβησαν εκ του 
ύδατος». (Πράξ. η΄38,39). 
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Βάπτισμα στην Ιστορία. Πριν από τη χριστιανική εποχή 
οι Ιουδαίοι βάπτιζαν τους προσηλύτους με κατάδυση. Οι 
Εσσαίοι στο Κουμράν ακολουθούσαν την πρακτική της κα-
τάδυσης και στα μέλη και στους προσηλύτους.12 

Οι ζωγραφιές στις κατακόμβες και στις εκκλησίες, τα μω-
σαϊκά στα δάπεδα, στους τοίχους και στις οροφές, τα σχέ-
δια σε αρχαίες εκδόσεις της Καινής Διαθήκης «αποτελούν 
συντριπτική απόδειξη για την κατάδυση ως φυσιολογικό 
τρόπο βαπτίσματος στη χριστιανική εκκλησία κατά τους 
πρώτους δέκα με δεκατέσσερες αιώνες.»13 Βαπτιστήρια σε 
αρχαίους καθεδρικούς ναούς, σε εκκλησίες και σε χαλάσμα-
τα στη Βόρεια Αφρική, στη Μικρά Ασία, στην Ελλάδα, στην 
Ιταλία, στη Γαλλία και αλλού μαρτυρούν για την αρχαιότητα 
αυτής της εφαρμογής.14 

 
Η Έννοια του Βαπτίσματος 

Η έννοια του βαπτίσματος είναι στενά συνδεδεμένη με 
τον τρόπο της εφαρμογής του. «Μόνο όταν το βάπτισμα 
γίνεται με κατάδυση φαίνεται η πλήρης σημασία του.»15 

 
Σύμβολο του Θανάτου και της Ανάστασης του Χρι-

στού. ΄Οπως η κάλυψη με νερά συμβολίζει μια κατακλύ-
ζουσα θλίψη και στενοχώρια (Ψαλμ. μβ΄7. ξθ΄2, ρκδ΄4,5), 
έτσι και το νερό βαπτίσματος του Ιησού αντιπροσώπευε μια 
προφητική αναπαράσταση των παθών, του θανάτου και της 
ταφής Του (Μάρκ. ι΄38, Λουκά ιβ΄50), και η ανάδυσή Του 
από το νερό συμβόλιζε την ανάστασή Του που θα ακολου-
θούσε. (Ρωμ. ς΄3-5). 

Το βάπτισμα δε θα είχε σημασία ως σύμβολο των πα-
θών του Χριστού, «αν η αποστολική εκκλησία εφάρμοζε έ-
ναν τρόπο βαπτίσματος διαφορετικό από την κατάδυση.» 
Επομένως, «το ισχυρότερο επιχείρημα για το βάπτισμα με 
κατάδυση είναι θεολογικό.»16 

 
Σύμβολο Νέκρωσης κατά την Αμαρτία και Ζωοποίη-

σης για το Θεό. Στο βάπτισμα οι πιστοί εισέρχονται στην 
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πείρα των παθών του Κυρίου μας. Ο Παύλος είπε: «Αγνο-
είτε ότι όσοι εβαπτίσθημεν εις Χριστόν Ιησούν, εις τον θάνα-
τον αυτού εβαπτίσθημεν; Συνετάφημεν λοιπόν μετ’αυτού 
διά του βαπτίσματος εις τον θάνατον, ίνα καθώς ο Χριστός 
ανέστη εκ νεκρών διά της δόξης του Πατρός, ούτω και ημείς 
περιπατήσωμεν εις νέαν ζωήν.» (Ρωμ. ς΄3,4). 

Η στενή σχέση του πιστού με το Χριστό αποκαλύπτεται 
μέσα από τις εκφράσεις «εβαπτίσθημεν εις Χριστόν Ιη-
σούν», «εις τον θάνατον αυτού εβαπτίσθημεν», «συνετάφη-
μεν μετ’αυτού διά του βαπτίσματος». «Στη συμβολική πρά-
ξη του βαπτίσματος ο πιστός εισέρχεται στο θάνατο του 
Χριστού, και με μια πραγματική έννοια αυτός ο θάνατος γί-
νεται δικός του θάνατος. Και εισέρχεται στην ανάσταση του 
Χριστού και αυτή η ανάσταση γίνεται δική του ανάσταση.»17 
Τι υποδηλώνει αυτή η είσοδος του πιστού στα πάθη του 
Κυρίου μας; 

1. Θάνατος ως προς την αμαρτία. Στη βάπτιση οι πι-
στοί «εγείναμεν σύμφυτοι με αυτόν κατά την ομοιότητα του 
θανάτου αυτού [του Χριστού]» (Ρωμ. ς΄5) και «μετά του 
Χριστού συνεσταυρώθην», λέει ο Παύλος. (Γαλ. β΄20). Αυτό 
σημαίνει «ότι ο παλαιός ημών άνθρωπος συνεσταυρώθη, 
διά να καταργηθή το σώμα της αμαρτίας, ώστε να μη ήμεθα 
πλέον δούλοι της αμαρτίας. Διότι ο αποθανών ηλευθερώθη 
από της αμαρτίας.» (Ρωμ. ς΄6,7). 

Οι πιστοί απαρνούνται τον παλαιό τρόπο ζωής τους. Πέ-
θαναν ως προς την αμαρτία και βεβαιώνουν  ότι «τα αρχαία 
παρήλθον» (Β΄Κορ. ε΄17), ότι η ζωή τους είναι κρυμμένη με 
το Χριστό στο Θεό. Το βάπτισμα συμβολίζει τη σταύρωση 
της παλαιάς ζωής. Δεν είναι μόνο ένας θάνατος, αλλά και 
μια ταφή. «Συνετάφημεν μετ’αυτού εν τω βαπτίσματι.» (Κολ. 
β΄12). ΄Οπως η ταφή ακολουθεί το θάνατο ενός ατόμου, 
έτσι και ο πιστός όταν κατεβαίνει στον υγρό τάφο, η παλαιά 
ζωή του που πέθανε όταν δέχθηκε το Χριστό, τώρα θάβε-
ται. 

Στο βάπτισμα οι πιστοί απαρνούνται τον κόσμο. Υπα-
κούοντας στην εντολή «εξέλθετε εκ του μέσου αυτών και 
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αποχωρίσθητε, λέγει Κύριος, και μη εγγύσητε ακάθαρτον» 
(Β΄Κορ. ς΄17), οι υποψήφιοι δηλώνουν δημόσια ότι εγκατα-
λείπουν το Σατανά και ότι δέχονται το Χριστό στη ζωή τους. 

Στην αποστολική εκκλησία η κλήση για μετάνοια περι-
λάμβανε και την κλήση για βάπτισμα. (Πράξ. β΄38). Έτσι, το 
βάπτισμα σημαίνει πραγματική μετάνοια. Οι πιστοί πεθαί-
νουν ως προς τις παραβάσεις του νόμου και αποκτούν τη 
συγχώρηση της αμαρτίας με το αίμα του Χριστού που εξα-
γνίζει. Η τελετή του βαπτίσματος είναι απόδειξη εσωτερικού 
καθαρισμού - καθαρισμό από τις αμαρτίες των οποίων έγινε 
εξομολόγηση. 

2. Ζωή για το Θεό. Η δύναμη της ανάστασης του Χρι-
στού εργάζεται στη ζωή μας. Μας καθιστά ικανούς να «πε-
ριπατήσωμεν εις νέαν ζωήν», «νεκροί μεν κατά την αμαρτί-
αν, ζώντες δε εις τον Θεόν, διά Ιησού Χριστού του Κυρίου 
ημών». (Ρωμ. ς΄4,11). Μαρτυρούμε ότι η μόνη ελπίδα νικη-
φόρου ζωής κατά της παλαιάς φύσης βρίσκεται στη χάρη 
του αναστηθέντα Σωτήρα, ο οποίος εξασφάλισε μια νέα 
πνευματική ζωή μέσα από την ενεργοποιούσα δύναμη του 
Αγίου Πνεύματος. Αυτή η νέα ζωή μάς ανυψώνει σε ανώτε-
ρο επίπεδο εμπειρίας, δίνοντάς μας νέες αξίες, φιλοδοξίες 
και επιθυμίες με επίκεντρο αφιέρωσης τον Ιησού Χριστό. 
Τώρα είμαστε μαθητές του Σωτήρα μας, και το βάπτισμα 
είναι το σημείο της μαθητείας μας. 

 
Σύμβολο Σχέσης Διαθήκης. Στα χρόνια της Παλαιάς 

Διαθήκης η περιτομή ήταν σημείο Διαθήκης μεταξύ Θεού 
και Αβραάμ. (Γέν. ιζ΄1-7). 

Η διαθήκη με τον Αβραάμ είχε και πνευματική και εθνική 
όψη. Η περιτομή ήταν σημείο εθνικής ταυτότητας. Ο ίδιος ο 
Αβραάμ και όλοι οι άρρενες της οικογένειάς του από οκτώ 
ημερών και επάνω έπρεπε να περιτμηθούν. (Γέν. ιζ΄10-
14,25-27). Κάθε αρσενικό που δεν περιτεμνόταν, θα εξολο-
θρευόταν από το λαό, επειδή είχε παραβεί τη διαθήκη. (Γέν. 
ιζ΄14). 



14.  Το βάπτισμα 

 290

Το ότι η διαθήκη έγινε μεταξύ του Θεού και του Αβραάμ, 
ενός ενήλικα, αποκαλύπτει την πνευματική διάστασή της. Η 
περιτομή του Αβραάμ σήμαινε και επιβεβαίωνε την πρότερη 
πείρα του της δικαιοσύνης διαμέσου της πίστης. Η περιτομή 
του ήταν «σφραγίδα της δικαιοσύνης της εκ πίστεως της εν 
τη ακροβυστία». (Ρωμ. δ΄11). 

Αλλά η περιτομή μόνη δεν εξασφαλίζει την είσοδο στην 
αληθινή πνευματική διάσταση της διαθήκης. Συχνά οι απε-
σταλμένοι του Θεού ειδοποιούσαν ότι τίποτε λιγότερο από 
την πνευματική περιτομή θα ήταν επαρκές. «Περιτέμνετε 
λοιπόν την ακροβυστίαν της καρδίας σας, και μη σκληρύνη-
τε πλέον τον τράχηλόν σας.» (Δευτ. ι΄16, λ΄6, Ιερ. δ΄4). 
«Πας ο οίκος Ισραήλ απερίτμητος την καρδίαν» θα ετιμω-
ρείτο όπως οι Εθνικοί. (Ιερ. θ΄25,26). 

΄Οταν οι Ιουδαίοι απέρριψαν τον Ιησού  ως Μεσσία, πα-
ρέβησαν τη διαθήκη τους με το Θεό, θέτοντας τέλος στην 
ιδιότητά τους ως ο εκλεκτός λαός του Θεού. (Δαν. θ΄24-27, 
δείτε το κεφάλαιο 4). Αν και η διαθήκη του Θεού και οι υπο-
σχέσεις Του παραμένουν οι ίδιες, Αυτός έκλεξε ένα νέο λαό. 
Ο πνευματικός Ισραήλ αντικατέστησε το ιουδαϊκό έθνος. 
(Γαλ. γ΄27-29, ς΄15,16). 

Ο θάνατος του Χριστού επικύρωσε τη νέα διαθήκη. Οι 
άνθρωποι εισέρχονται στη διαθήκη αυτή διαμέσου της 
πνευματικής περιτομής - μια ανταπόκριση πίστης στον εξι-
λαστήριο θάνατο του Ιησού. Οι Χριστιανοί έχουν «το ευαγ-
γέλιον προς τους απεριτμήτους». (Γαλ. β΄7). Η νέα διαθήκη  
απαιτεί μια ‘‘εσωτερική πίστη’’ και όχι μια ‘‘εξωτερική τελετή’’ 
εκείνων που θέλουν να ανήκουν στον πνευματικό Ισραήλ. 
Μπορεί κάποιος να είναι Ιουδαίος από καταγωγή, αλλά 
μπορεί να γίνει Χριστιανός μόνο με την αναγέννηση. «Διότι 
εν Χριστώ Ιησού ούτε περιτομή έχει ισχύν τινά, ούτε ακρο-
βυστία, αλλά πίστις δι’αγάπης ενεργουμένη.» (Γαλ. ε΄6). 
Εκείνο που έχει σημασία είναι «περιτομή η της καρδίας, κα-
τά το πνεύμα». (Ρωμ. β΄28,29). 

Το βάπτισμα, το σημείο σώζουσας σχέσης με τον Ιησού, 
αντιπροσωπεύει αυτή την πνευματική περιτομή. «Εις τον 



14.  Το βάπτισμα 

 291

οποίον και περιετμήθητε με περιτομήν αχειροποίητον, α-
πεκδυθέντες το σώμα των αμαρτιών της σαρκός διά της 
περιτομής του Χριστού. Συνταφέντες μετ’αυτού εν τω βα-
πτίσματι, διά του οποίου και συνανέστητε διά της πίστεως 
της ενεργείας του Θεού, όστις ανέστησεν αυτόν εκ των νε-
κρών.» (Κολ. β΄11,12). 

«Έχοντας απεκδυθεί ‘’το σώμα της σαρκός’’ με την 
πνευματική περιτομή που έκανε ο Χριστός, ο βαπτιζόμενος 
τώρα συνενταφιάζεται με το Χριστό και εισέρχεται σε μια 
σχέση διαθήκης με Αυτόν. Ως αποτέλεσμα είναι έτοιμος να 
δεχθεί την πληρότητα των υποσχέσεων της διαθήκης.»18 
«Επειδή όσοι εβαπτίσθητε, εις Χριστόν, Χριστόν ενεδύθητε . 
. .  Εάν δε ήσθε του Χριστού, άρα είσθε σπέρμα του Α-
βραάμ, και κατά την επαγγελίαν κληρονόμοι.» (Γαλ. γ΄27-
29). ΄Οσοι έχουν εισέλθει στη σχέση αυτή της διαθήκης, έ-
χουν τη βεβαιότητα του Θεού «θέλω είσθαι Θεός αυτών, και 
αυτοί θέλουσιν είσθαι λαός μου». (Ιερ. λα΄33). 

 
Σύμβολο Αφιέρωσης στην Υπηρεσία του Χριστού. 

Κατά το βάπτισμά Του ο Ιησούς έλαβε ειδική επιφοίτηση 
του Αγίου Πνεύματος, που σημαίνει ότι χρίσθηκε για την 
αποστολή την οποία Του είχε αναθέσει ο Πατέρας Του. 
(Ματθ. γ΄13-17, Πράξ. ι΄38). Η πείρα Του αποκαλύπτει ότι 
το βάπτισμα διά ύδατος και το βάπτισμα διά Πνεύματος συ-
νυπάρχουν, ότι ένα βάπτισμα χωρίς το ΄Αγιο Πνεύμα είναι 
ατελές. 

Στην αποστολική εκκλησία η επιφοίτηση του Αγίου 
Πνεύματος συνήθως ακολουθούσε το βάπτισμα διά ύδατος. 
Έτσι και σήμερα, όταν βαπτιζόμαστε στο όνομα του Πα-
τρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αφοσιωνόμαστε, 
αφιερωνόμαστε στις τρεις μεγάλες δυνάμεις του ουρανού, 
ενωνόμαστε με αυτές για να διαδώσουμε το αιώνιο ευαγγέ-
λιο. 

Το ΄Αγιο Πνεύμα μάς ετοιμάζει για τη διακονία αυτή, κα-
θαρίζοντας τις καρδιές μας από την αμαρτία. Ο Ιωάννης 
Βαπτιστής δήλωσε ότι ο Ιησούς «θέλει σας βαπτίσει εν 
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Πνεύματι Αγίω και πυρί». (Ματθ. γ΄11). Ο Ησαΐας αποκά-
λυψε ότι  θα «εκπλύνη ο Κύριος την ακαθαρσίαν» του λαού 
Του «διά πνεύματος κρίσεως και διά πνεύματος καύσεως». 
(Ησ. δ΄4). Ο Θεός είπε: «Θέλω . . .  αποκαθαρίσει την σκω-
ρίαν σου και αφαιρέσει όλον σου τον κασσίτερον.» (Ησ. 
α΄25). «Ο Θεός ημών είναι πυρ καταναλίσκον» για την α-
μαρτία (Εβρ. ιβ΄29). Το ΄Αγιο Πνεύμα θα καθαρίσει τη ζωή 
εκείνων οι οποίοι παραδίδονται σε Αυτόν, κατακαίγοντας τις 
αμαρτίες τους. 

Τότε το ΄Αγιο Πνεύμα τους εξασφαλίζει τα χαρίσματά 
Του. Τα χαρίσματά Του είναι «μια ιδιαίτερη θεία δωρεά που 
δίδεται τη στιγμή του βαπτίσματος για να καταστήσει τον 
πιστό ικανό να προσφέρει τη διακονία του στην εκκλησία 
και να εργασθεί για εκείνους που δε δέχθηκαν ακόμη τον 
Ιησού Χριστό.»19 Το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος έδωσε 
στην πρώτη εκκλησία τη δύναμη να κηρύξει (Πράξ. α΄5,8), 
και μόνο αυτό το ίδιο βάπτισμα θα καταστήσει την εκκλησία 
ικανή να ολοκληρώσει την αποστολή της κηρύττοντας το 
αιώνιο ευαγγέλιο της βασιλείας. (Ματθ. κδ΄14, Αποκ. ιδ΄6). 

 
Σύμβολο της Εισόδου στην Εκκλησία. Ως σύμβολο 

αναγέννησης του ατόμου (Ιωάν. γ΄3,5), το βάπτισμα σημαί-
νει και την είσοδο του ανθρώπου στην πνευματική βασιλεία 
του Χριστού.20 Εφόσον ενώνει το νέο στην πίστη με το Χρι-
στό, λειτουργεί ως η θύρα της εκκλησίας. Με το βάπτισμα ο 
Κύριος προσθέτει νέους μαθητές στο σώμα των πιστών - το 
σώμα Του, την εκκλησία. (Πράξ. β΄41,47, Α΄Κορ. ιβ΄13). Τό-
τε γίνονται μέλη της οικογένειας του Θεού. Δεν μπορεί κά-
ποιος να βαπτισθεί χωρίς να ενωθεί με την εκκλησιαστική 
οικογένεια. 

 
Προσόντα για το Βάπτισμα 

Η Γραφή συγκρίνει τη σχέση ανάμεσα στο Χριστό και 
στην εκκλησία Του με το γάμο. Στο γάμο τα δύο μέρη πρέ-
πει να γνωρίζουν καλά τις ευθύνες και τις δεσμεύσεις που 
αυτός εμπεριέχει. ΄Οσοι επιθυμούν να βαπτισθούν, πρέπει 
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να παρουσιάσουν στη ζωή τους πίστη, μετάνοια, τους καρ-
πούς της μετάνοιας, να έχουν κατανοήσει τη σημασία  του 
βαπτίσματος και τα επακόλουθα της πνευματικής σχέσης.21  

 
Πίστη. Μια αναγκαία προϋπόθεση για το βάπτισμα είναι 

πίστη στην εξιλαστήρια θυσία του Ιησού ως το μόνο μέσον 
σωτηρίας για την αμαρτία. Ο Χριστός είπε: «΄Οστις πιστεύ-
ση και βαπτισθή, θέλει σωθή.» (Μάρκ ις΄16). Στην αποστο-
λική εκκλησία βαπτίζονταν μόνο εκείνοι που πίστευαν στο 
ευαγγέλιο. (Πράξ. η΄12, 36,37, ιη΄8).  

Αφού «η πίστις είναι εξ ακοής, η δε ακοή διά του λόγου 
του Θεού» (Ρωμ. ι΄17), η διδασκαλία είναι ένα ουσιώδες 
μέρος της ετοιμασίας του βαπτίσματος. Η μεγάλη εντολή 
του Χριστού βεβαιώνει τη σπουδαιότητα μιας τέτοιας διδα-
σκαλίας: «Πορευθέντες λοιπόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, 
βαπτίζοντες αυτούς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού 
και του Αγίου Πνεύματος, διδάσκοντες αυτούς να φυλάττωσι 
πάντα όσα παρήγγειλα εις εσάς.» (Ματθ. κη΄19,20). Πρέπει 
να προηγηθεί η διδασκαλία για να γίνει κάποιος μαθητής. 

 
Μετάνοια. Ο Πέτρος είπε: «Μετανοήσατε, και ας βαπτι-

σθή έκαστος υμών». (Πράξ. β΄38). Η διδασκαλία στο Λόγο 
του Θεού δημιουργεί όχι μόνο πίστη, αλλά μετάνοια και ε-
πιστροφή. Οι άνθρωποι ανταποκρινόμενοι στην κλήση του 
Θεού, βλέπουν την απελπιστική κατάστασή τους, ομολο-
γούν την αμαρτωλότητά τους, υποτάσσονται στο Θεό, με-
τανοούν για την αμαρτία τους, δέχονται την εξιλέωση του 
Χριστού και αφιερώνονται σε μια νέα ζωή μαζί Του. Χωρίς 
επιστροφή δεν μπορούν να εισέλθουν σε μια προσωπική 
σχέση με τον Ιησού Χριστό. Μόνο με τη μετάνοια μπορούν 
να έχουν την εμπειρία του θανάτου ως προς την αμαρτία - 
αναγκαία προϋπόθεση για το βάπτισμα. 

 
Καρποί της Μετάνοιας. ΄Οσοι επιθυμούν το βάπτισμα, 

πρέπει να ομολογήσουν πίστη και εμπειρία μετάνοιας. Αλλά 
όσο δε φέρουν «καρπούς αξίους της μετανοίας» (Ματθ. 
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γ΄8), δε θα ικανοποιήσουν τις βιβλικές απαιτήσεις για το 
βάπτισμα. Η ζωή τους πρέπει να αποδείξει την προσκόλ-
λησή τους στην αλήθεια όπως ήταν στον Ιησού, και να εκ-
φράσουν την αγάπη τους στο Θεό υπακούοντας στις εντο-
λές Του. Ετοιμαζόμενοι για το βάπτισμα πρέπει να εγκατα-
λείψουν τις πλανημένες δοξασίες και συνήθειες. Οι καρποί 
του Πνεύματος που επιδεικνύονται στη ζωή τους, θα απο-
καλύψουν ότι ο Κύριος κατοικεί μέσα τους και αυτοί μέσα 
Του. (Ιωάν. ιε΄1-8). ΄Οσο δε δίνουν αυτή την απόδειξη της 
σχέσης τους με το Χριστό, δεν είναι ακόμη έτοιμοι να ενω-
θούν με την εκκλησία.22 

Εξέταση των Υποψηφίων. Το να γίνει κανείς μέλος της 
εκκλησίας σημαίνει να κάνει ένα πνευματικό βήμα. Δεν αρ-
κεί να καταγραφεί το όνομά του στο βιβλίο. Αυτοί που κά-
νουν το βάπτισμα, είναι υπεύθυνοι να καθορίσουν την ωρι-
μότητα των υποψηφίων για βάπτισμα. Ωφείλουν να εξακρι-
βώσουν κατά πόσον οι υποψήφιοι κατανόησαν τις αρχές 
στις οποίες η εκκλησία είναι προσκολλημένη, και ότι δίνουν 
δείγματα της αναδημιουργίας τους και χαρούμενη εμπειρία 
με τον Κύριο Ιησού.23 

Παραταύτα, πρέπει να είναι προσεκτικοί να μη κρίνουν 
τα κίνητρα εκείνων οι οποίοι θέλουν να βαπτισθούν. «΄Οταν 
ένα πρόσωπο παρουσιάζεται ως υποψήφιο για να γίνει μέ-
λος της εκκλησίας, πρέπει να εξετάσουμε τους καρπούς της 
ζωής του, και να αφήσουμε την ευθύνη των κινήτρων του 
στον ίδιο.»24  

Μερικοί θάφτηκαν ζωντανοί στα νερά του βαπτίσματος. 
Το εγώ τους δεν πέθανε. Αυτοί δεν έλαβαν νέα ζωή εν Χρι-
στώ. ΄Οσοι ενώθηκαν με την εκκλησία με τον τρόπο αυτό, 
έφεραν μαζί τους τα σπέρματα της αδυναμίας και αποστα-
σίας. Η ανόσια επιρροή τους φέρνει σύγχυση μέσα στην 
εκκλησία και έξω από αυτή, σε σημείο που να διακινδυνεύει 
η μαρτυρία της εκκλησίας. 

 
Μπορούν να Βαπτίζονται τα Βρέφη και τα Παιδιά; Το 

βάπτισμα ενσωματώνει τους νεοφύτους στην εκκλησία με 



14.  Το βάπτισμα 

 295

το γενικό πλαίσιο ‘’η εκ νέου γέννηση’’. Η επιστροφή τους 
παρέχει σε αυτούς το δικαίωμα να βαπτισθούν και να γί-
νουν μέλη της εκκλησίας. Η ενσωμάτωση λαμβάνει χώρα με 
την ‘’αναγέννηση’’ και όχι με τη ‘’γέννηση βρέφους’’. Γι’αυτό 
οι πιστοί βαπτίσθηκαν - «άνδρες τε και γυναίκες». (Πράξ. 
η΄12,13,29-38, θ΄17,18, Α΄Κορ. α΄14). «Πουθενά στην Και-
νή Διαθήκη δεν έχει επιτραπεί και δεν έχει υποδειχθεί το 
νηπιοβάπτισμα.»25 Διαβάστε την ακόλουθη ομολογία: «Μου 
είναι αδύνατο να αναγνωρίσω στο νηπιοβάπτισμα το βά-
πτισμα της εκκλησίας της Καινής Διαθήκης.»26 

Επειδή τα βρέφη και τα μικρά παιδάκια δεν μπορούν να 
έχουν την εμπειρία της επιστροφής, δεν μπορούν και να 
βαπτισθούν. Αυτό σημαίνει ότι εξαιρούνται από την ολότητα 
της νέας διαθήκης; Και βέβαια όχι! Ο Ιησούς δεν τα εξαιρεί 
από τη βασιλεία της χάρης. Ο Ίδιος είπε: «Αφήσατε τα παι-
δία και μη εμποδίζετε αυτά να έλθωσι προς εμέ, διότι των 
τοιούτων είναι η βασιλεία των ουρανών.» Στη συνέχεια έθε-
σε τα χέρια Του επάνω τους. (Ματθ. ιθ΄14,15). Οι πιστοί 
γονείς εκπληρώνουν ένα ζωτικό ρόλο οδηγώντας τα παιδιά 
τους σε μια σχέση με το Χριστό, η οποία θα τα οδηγήσει 
προφανώς στο βάπτισμα. 

Η θετική ανταπόκριση του Ιησού στις μητέρες που έφερ-
ναν τα παιδιά τους σε Αυτόν για να τα ευλογήσει, οδήγησε 
στη συνήθεια της αφιέρωσης των παιδιών. Για την τελετή 
αυτή οι γονείς φέρνουν τα παιδιά τους στην εκκλησία να τα 
παρουσιάσουν ή να τα αφιερώσουν στο Θεό. 

Σε ποια ηλικία ένα άτομο είναι έτοιμο για βάπτισμα; Τα 
άτομα είναι έτοιμα να βαπτισθούν εάν 

1) είναι αρκετά μεγάλα για να κατανοήσουν την έννοια 
του βαπτίσματος, 

2) παραδίδονται στο Χριστό και έχουν μετανοήσει, 
3) κατανοούν τις θεμελιώδεις αρχές του Χριστιανισμού 

και 
4) κατανοούν τη σημασία να είναι μέλη της εκκλησίας. 
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Ένα πρόσωπο θέτει σε κίνδυνο τη σωτηρία του όταν έρ-
χεται σε ηλικία να έχει συναίσθηση και όμως απορρίπτει την 
επιρροή του Αγίου Πνεύματος. 

Επειδή τα άτομα διαφέρουν ως προς την πνευματική ω-
ριμότητα σε δεδομένη ηλικία, μερικά είναι έτοιμα για βάπτι-
σμα σε μικρότερη ηλικία από άλλα. Έτσι, δεν μπορούμε να 
καθορίσουμε ελάχιστο όριο ηλικίας για βάπτισμα. ΄Οταν οι 
γονείς δίνουν τη συγκατάθεσή τους να βαπτισθούν τα παι-
διά τους σε νεαρή ηλικία, πρέπει να δεχθούν και την ευθύνη 
της πνευματικής αύξησης και της διαμόρφωσης του χαρα-
κτήρα. 

  
Ο Καρπός του Βαπτίσματος.  

Ο κατ’εξοχήν καρπός του βαπτίσματος είναι μια ζωή βι-
ωμένη για το Χριστό. Σκοποί και φιλοδοξίες στρέφονται στο 
Χριστό, όχι στο εγώ. «Εάν λοιπόν συνανέστητε μετά του 
Χριστού, τα άνω ζητείτε, όπου είναι ο Χριστός καθήμενος εν 
δεξιά του Θεού. Τα άνω φρονείτε, μη τα επί της γης.» (Κολ. 
γ΄1,2). Το βάπτισμα δεν είναι η ύψιστη κορυφή στην οποία 
μπορεί να φθάσει ο Χριστιανός. Καθώς αναπτυσσόμαστε 
πνευματικά, αποκτούμε χριστιανικές χάρες οι οποίες θα 
χρησιμοποιηθούν στην υπηρεσία των άλλων στο σχέδιο του 
Θεού για πολλαπλασιασμό. «Χάρις και ειρήνη πληθυνθείη 
εις εσάς διά της επιγνώσεως του Θεού και του Ιησού του 
Κυρίου ημών.» (Α΄Πέτρ. α΄2). Καθώς παραμένουμε πιστοί 
στην υπόσχεση που δώσαμε κατά το βάπτισμα, ο Πατέρας, 
ο Υιός και το ΄Αγιο Πνεύμα, στο όνομα των οποίων βαπτι-
σθήκαμε, μας βεβαιώνουν ότι έχουμε πρόσβαση στη θεία 
δύναμη η οποία θα μας παρασταθεί στις δυσκολίες που θα 
αντιμετωπίσουμε στην ζωή μας μετά το βάπτισμα. 

Ο δεύτερος καρπός είναι η ζωή που βιώνουμε για την 
εκκλησία του Χριστού. Δεν είμαστε πια απομονωμένα άτο-
μα. Γίναμε μέλη της εκκλησίας του Χριστού. Ως ζώντες λίθοι 
οικοδομούμε τον οίκο του Θεού. (Α΄Πέτρ. β΄2-5). Διατηρού-
με μια ειδική σχέση με το Χριστό, την κεφαλή της εκκλησίας, 
από τον οποίο λαμβάνουμε κάθε μέρα τη χάρη για να ανα-
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πτυχθούμε στην αγάπη. (Εφεσ. δ΄16). Αναλαμβάνουμε τις 
ευθύνες μέσα στον κύκλο της εκκλησίας, τα μέλη της ο-
ποίας φέρουν την ευθύνη των νεοβαπτισθέντων (Α΄Κορ. 
ιβ΄12-26). Για το δικό τους καλό καθώς και για το καλό της 
εκκλησίας, αυτά τα νέα μέλη πρέπει να επιδοθούν σε μια 
ζωή λατρείας, προσευχής και σε στοργική υπηρεσία. (Εφεσ. 
δ΄12). 

Ο τελευταίος καρπός είναι μια ζωή βιωμένη μέσα στον 
κόσμο και για τον κόσμο. Αληθεύει πως όσοι βαπτισθήκα-
με, κρατάμε το πολίτευμά μας στον ουρανό. (Φιλιπ. γ΄20). 
Αλλά έχουμε κληθεί έξω από τον κόσμο για να εκπαιδευ-
θούμε μέσα στο σώμα του Χριστού και να επιστρέψουμε 
στον κόσμο ως υπηρέτες, συμμετέχοντας στη σωτήρια δια-
κονία του Χριστού. Οι αληθινοί μαθητές δε θα αποσυρθούν 
από τον κόσμο για να είναι μέσα στην εκκλησία. Έχουμε 
γεννηθεί στη βασιλεία του Χριστού ως ιεραπόστολοι. Η πι-
στότητα στη συνθήκη μας κατά το βάπτισμα συνεπάγεται να 
οδηγήσουμε και άλλους στη βασιλεία της χάρης.27 

Σήμερα ο Θεός με λαχτάρα μας περιμένει να συμμετέ-
χουμε στην άφθονη ζωή που με τόση καλοσύνη μας προ-
μηθεύει. «Και τώρα τί βραδύνεις; Σηκωθείς βαπτίσθητι και 
απολούσθητι από των αμαρτιών σου, επικαλεσθείς το όνο-
μα του Κυρίου.» (Πράξ. κβ΄16). 
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Οι Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης   
Ημέρας  Πιστεύουν . . . 
 
Το Κυριακό Δείπνο είναι συμμετοχή στα σύμβολα 

του σώματος και του αίματος του Χριστού, σαν έκ-

φραση πίστης σε Αυτόν, τον Κύριο και Σωτήρα μας. 

Στην εμπειρία αυτή της Κοινωνίας ο Χριστός είναι 

παρών για να συναντήσει και να ενδυναμώσει το 

λαό Του. Καθώς συμμετέχουμε, με χαρά διακηρύτ-

τουμε το θάνατο του Κυρίου μέχρι που θα ξαναέρ-

θει. Η ετοιμασία για το Δείπνο εμπεριέχει αυτοεξέ-

ταση, μετάνοια και εξομολόγηση. Ο Διδάσκαλος 

θέσπισε το νίψιμο των ποδών, που σημαίνει ανα-

νέωση καθαρισμού, έκφραση προθυμίας για αλλη-

λοεξυπηρέτηση με χριστόμορφη ταπεινοφροσύνη 

και ένωση των καρδιών μας με αγάπη. Η τελετή της 

Κοινωνίας είναι ανοικτή σε όλους τους πιστεύοντες 

Χριστιανούς.- 

Βασικές Διδαχές, 15 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15 
 

Η ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 

Με σκονισμένα πόδια έφθασαν στο υπερώο για το Πά-
σχα. Κάποιος είχε προμηθεύσει ένα δοχείο με νερό, μια λε-
κάνη και μια πετσέτα για το συνηθισμένο νίψιμο των πο-
διών, αλλά κανένας δεν ήταν διατεθειμένος να αναλάβει αυ-
τό το καθήκον του υπηρέτη. 

Γνωρίζοντας τον επικείμενο θάνατό Του, ο Χριστός είπε 
θλιμμένα: «Πολύ επεθύμησα να φάγω το πάσχα τούτο με 
σας προτού να πάθω. Διότι σας λέγω ότι δεν θέλω φάγει 
πλέον εξ αυτού εωσού εκπληρωθή εν τη βασιλεία του 
Θεού.» (Λουκά κβ΄15,16). 

Η ζήλια που οι μαθητές έτρεφαν ο ένας προς τον άλλον, 
γέμιζε θλίψη την καρδιά του Ιησού. Έβλεπε ότι φιλονικού-
σαν  ακόμη ποιος θα θεωρείτο ο μεγαλύτερος στη βασιλεία 
Του. (Λουκά κβ΄24, Ματθ. ιη΄1, κ΄21). Οι ελιγμοί τους για μια 
θέση, η περηφάνια και η αυτοεκτίμηση ήταν που εμπόδιζαν 
τους μαθητές να ταπεινωθούν, να αντικαταστήσουν τον υ-
πηρέτη και να πλύνουν τα πόδια των άλλων. Θα μάθαιναν 
ποτέ ότι στη βασιλεία του Θεού το αληθινό μεγαλείο απο-
καλύπτεται στην ταπεινή και στοργική υπηρεσία; 

Κατά την ώρα του δείπνου (Ιωάν. ιγ΄2,4)1, ο Ιησούς ση-
κώθηκε αμέσως, πήρε την πετσέτα του υπηρέτη, έρριξε νε-
ρό στη λεκάνη, γονάτισε και άρχισε να πλένει τα πόδια των 
μαθητών. Ο Κύριος ως υπηρέτης! Κατανοώντας τη σιωπη-
λή επιτίμηση, οι μαθητές αισθάνθηκαν ντροπή. ΄Οταν ολο-
κλήρωσε το έργο Του και γύρισε στη θέση Του, είπε: «Εάν 
λοιπόν εγώ, ο Κύριος και ο διδάσκαλος σας ένιψα τους πό-
δας σας, και σεις χρεωστείτε να νίπτητε τους πόδας αλλή-
λων. Διότι παράδειγμα έδωκα εις εσάς διά να κάμνητε και 
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σεις καθώς εγώ έκαμον εις εσάς. Αληθώς, αληθώς σας λέ-
γω, δεν είναι δούλος ανώτερος του Κυρίου αυτού, ουδέ α-
πόστολος ανώτερος του πέμψαντος αυτόν. Εάν εξεύρητε 
ταύτα, μακάριοι είσθε εάν κάμνητε αυτά.» (Ιωάν. ιγ΄14-17). 

Ο Ιησούς τότε θέσπισε στη θέση του Πασχα, την τελετή η 
οποία θα θύμιζε τη μεγάλη θυσία Του: τη θεία κοινωνία. 
Αφού πήρε τον άζυμο άρτο, «ευχαριστήσας έκοψε και είπε, 
Λάβετε, φάγετε, τούτο είναι το σώμα μου το υπέρ υμών 
κλώμενον, τούτο κάμνετε εις την ανάμνησίν μου.» Μετά 
πήρε «το ποτήριον της ευλογίας» «και ευχαριστήσας έδω-
κεν εις αυτούς λέγων, Πίετε εξ αυτού πάντες. Διότι τούτο 
είναι το αίμα μου το της καινής διαθήκης, το υπέρ πολλών 
εκχυνόμενον εις άφεσιν αμαρτιών.» «Τούτο κάμνετε οσάκις 
πίνετε εις την ανάμνησίν μου. Διότι οσάκις αν τρώγητε τον 
άρτον τούτον, και πίνητε το ποτήριον τούτο, τον θάνατον 
του Κυρίου καταγγέλλετε μέχρι της ελεύσεως αυτού.» 
(Ματθ. κς΄26-28, Α΄Κορ. ια΄24-26, ι΄16).  

Οι τελετές του νιψίματος των ποδιών και του Κυριακού 
Δείπνου αποτελούν τη Θεία Κοινωνία. Έτσι, ο Χριστός θέ-
σπισε αυτές τις δύο τελετές για να μας βοηθήσει να εισέλ-
θουμε σε επικοινωνία με Αυτόν. 

 
Η Τελετή του Νιψίματος των Ποδών 

Η συνήθεια απαιτούσε στην εορτή του Πάσχα οι οικογέ-
νειες των Ιουδαίων να απομακρύνουν τη μαγιά (σύμβολο 
αμαρτίας) από τα σπίτια τους πριν από την πρώτη ημέρα 
της Εβδομάδας των Αζύμων (Έξ. ιβ΄15,19,20). Έτσι και οι 
πιστοί πρέπει να ομολογήσουν όλες τις αμαρτίες τους και 
να μετανοήσουν, όπου συμπεριλαμβάνονται η περηφάνια, 
η ανταγωνιστικότητα, η ζήλια, τα μνησίκακα αισθήματα, η 
ιδιοτέλεια, πριν να έχουν το κατάλληλο πνεύμα για την πιο 
στενή επικοινωνία με το Χριστό. 

Για το σκοπό αυτό ο Χριστός καθιέρωσε την τελετή του 
νιψίματος των ποδών. ΄Οχι μόνο έδωσε το παράδειγμα, αλ-
λά δήλωσε ότι και εκείνοι έπρεπε να κάνουν το ίδιο, και υ-
ποσχέθηκε την ευλογία Του: «Εάν εξεύρητε ταύτα, μακάριοι 
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είσθε εάν κάμνητε αυτά.» (Ιωάν. ιγ΄17). Αυτή η τελετή επει-
δή προηγείται του Κυριακού Δείπνου, εκπληρώνει την εντο-
λή να ελέγξουν όλοι τον εαυτό τους, για να μη συμμετέχουν 
στο δείπνο «αναξίως». (Α΄Κορ. ια΄27-29). 

Η Σημασία της Τελετής. Αυτή η τελετή αποκαλύπτει κάτι 
και για την αποστολή του Χριστού και για την πείρα των 
συμμετεχόντων. 

1. Αναμνηστικό της συγκατάβασης του Χριστού. Η 
τελετή του νιψίματος των ποδιών θυμίζει την ταπεινοφρο-
σύνη του Χριστού με την ενσάρκωσή Του και τη ζωή υπη-
ρεσίας.2 Αν και η θέση Του ήταν δίπλα στον Πατέρα, περι-
βλημένος με ουράνια δόξα, «εαυτόν εκένωσε, λαβών δού-
λου μορφήν, γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους». (Φι-
λιπ. β΄7). 

Ήταν ταπεινωτικό για τον Υιό του Θεού να δοθεί με τόση 
ανιδιοτέλεια, με τόση αγάπη, και όμως να απορριφθεί από 
την πλειονότητα εκείνων τους οποίους ήρθε να σώσει. Στη 
διάρκεια της επίγειας ζωής του Χριστού ο Σατανάς ήταν 
αποφασισμένος να Τον θέτει σε δυσμένεια σε κάθε βήμα. 
Οποία ταπείνωση έπρεπε να υποστεί Αυτός - ο Αθώος - για 
να σταυρωθεί ως εγκληματίας! 

Ο Χριστός έζησε μια ζωή ανιδιοτελούς υπηρεσίας. «Δεν 
ήλθε διά να υπηρετηθή, αλλά διά να υπηρετήση.» (Ματθ. 
κ΄28). Με την πράξη του νιψίματος των ποδιών έδειξε ότι θα 
έκανε οποιαδήποτε υπηρεσία, όσο ταπεινή και να ήταν, για 
να σώσει ανθρώπους. Έτσι, τύπωσε τη ζωή υπηρεσίας και 
ταπεινότητάς Του στη διάνοια των οπαδών Του. 

Καθιστώντας αυτή την τελετή μια ιεροτελεστία, ο Χριστός 
είχε την πρόθεση να οδηγήσει τους πιστούς σε κατάσταση 
τρυφερότητας και αγάπης, που θα τους παρακινούσε να 
υπηρετήσουν τους άλλους. Αυτή η τελετή ενθαρρύνει εκεί-
νους που σκέπτονται τη σημασία της να εξυπηρετήσουν 
τους άλλους με ταπεινοφροσύνη και ευαισθησία. Ακολου-
θώντας το Χριστό στο νίψιμο των ποδιών, ομολογούμε το 
πνεύμα Του, «διά της αγάπης δουλεύετε αλλήλους». (Γαλ. 
ε΄13). 
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Αν και η συμμετοχή στην τελετή αυτή είναι ταπείνωση, 
όμως δεν είναι υποβίβαση. Ποιος δε θα αισθανόταν προνο-
μιούχος να γονατίσει μπροστά στο Χριστό και να πλύνει τα 
ίδια τα πόδια Του που καρφώθηκαν στο σταυρό; Ο Ιησούς 
είπε: «Καθ’όσον εκάμετε εις ένα τούτων των αδελφών μου 
των ελαχίστων, εις εμέ εκάμετε.» (Ματθ. κε΄40). 

2. Ένας τύπος ανώτερου καθαρισμού. Το νίψιμο των 
ποδιών κάνει περισσότερο από το να καθαρίζει τα πόδια. 
Αντιπροσωπεύει ανώτερο καθαρισμό - τον καθαρισμό της 
καρδιάς. ΄Οταν ο Πέτρος ζήτησε από τον Ιησού να τον πλύ-
νει ολόκληρο, ο Ιησούς είπε: «Ο λελουμένος δεν έχει χρείαν 
ειμή τους πόδας να νιφθή, αλλά είναι όλος καθαρός.» (Ι-
ωάν. ιγ΄10). 

Εκείνος που κάνει το λουτρό του, είναι καθαρός. ΄Ομως, 
τα πόδια με πέδιλα γρήγορα σκονίζονται και χρειάζονται 
πάλι πλύσιμο. Το ίδιο και με τους μαθητές. Οι αμαρτίες τους 
είχαν πλυθεί με το βάπτισμα, αλλά ο πειρασμός τούς οδή-
γησε να υποθάλπουν στην καρδιά τους περηφάνια, ζήλια 
και κακία. Δεν ήταν έτοιμοι να έχουν στενή σχέση με τον 
Κύριό τους, ούτε να δεχθούν τη νέα διαθήκη που ετοιμαζό-
ταν να κάνει μαζί τους. Με το νίψιμο των ποδιών ο Χριστός 
επιθυμούσε να τους ετοιμάσει να λάβουν μέρος στο Κυρια-
κό Δείπνο. Εκτός από τον Ιούδα τον προδότη, οι καρδιές 
τους είχαν καθαρισθεί με τη χάρη του Χριστού από εγωισμό 
και περηφάνια, και ήταν ενωμένοι στην αγάπη ο ένας για 
τον άλλον. Με την ανιδιοτελή πράξη του Χριστού ταπεινώ-
θηκαν και έγιναν επιδεκτικοί στη μάθηση. 

΄Οπως οι μαθητές, και εμείς όταν δεχθήκαμε το Χριστό 
και βαπτισθήκαμε, καθαρισθήκαμε με το αίμα Του. Αλλά 
καθώς βαδίζουμε στη χριστιανική ζωή, πέφτουμε. Τα πόδια 
μας σκονίζονται. Πρέπει να έρθουμε πάλι στο Χριστό και να 
αφήσουμε την εξαγνίζουσα χάρη Του να αφαιρέσει το μία-
σμα. Οπωσδήποτε δε μας χρειάζεται να βαπτισθούμε πάλι, 
επειδή «ο λελουμένος δεν έχει χρείαν ειμή τους πόδας να 
νιφθή.» (Ιωάν. ιγ΄10).3 Το νίψιμο των ποδιών ως εντολή μας 
θυμίζει την ανάγκη μας για τακτικό καθαρισμό και ότι εξαρ-
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τόμαστε τελείως από το αίμα του Χριστού. Το νίψιμο των 
ποδιών το ίδιο δεν μπορεί να καθαρίσει από την αμαρτία. 
Μόνο ο Χριστός μπορεί να μας εξαγνίσει. 

3. Μια συναδελφότητα της συγχώρησης. Η ατμόσφαι-
ρα συγχώρησης μεταξύ των συμμετεχόντων δείχνει ότι είναι 
αποτελεσματική αυτή η τελετή που συμβολίζει τον καθαρι-
σμό. Μόνο όταν συγχωρούμε, μπορούμε να έχουμε την ε-
μπειρία της θείας συγχώρησης. «Εάν συγχωρήσητε εις τους 
ανθρώπους τα πταίσματα αυτών, θέλει συγχωρήσει και εις 
εσάς ο Πατήρ σας ο ουράνιος. Εάν όμως δε συγχωρήσητε 
εις τους ανθρώπους τα πταίσματα αυτών, ουδέ ο Πατήρ 
σας θέλει συγχωρήσει τα πταίσματά σας.» (Ματθ. ς΄14,15). 

Ο Ιησούς είπε, «και σεις χρεωστείτε να νίπτητε τους πό-
δας αλλήλων». (Ιωάν. ιγ΄14). Χρειαζόμαστε και να είμαστε 
πρόθυμοι να πλύνουμε τα πόδια κάποιου άλλου, και να θέ-
λουμε κάποιος άλλος να πλύνει τα δικά μας. Στην τελευταία 
περίπτωση παραδεχόμαστε την ανάγκη μας για πνευματική 
βοήθεια. 

΄Οταν η τελετή τελειώνει, η πίστη μας μάς βεβαιώνει ότι 
είμαστε καθαροί επειδή οι αμαρτίες μας αποπλύθηκαν. Από 
ποιον; Από το Χριστό. Αλλά είναι οι αδελφοί μας στην πίστη 
που εφάρμοσαν σε μας τα σύμβολα της διακονίας του Χρι-
στού, και έτσι αυτή η τελετή γίνεται μια συναδελφότητα συγ-
χώρησης.4 

4. Μια συναδελφότητα με το Χριστό και τους πιστούς. 
Αυτή η τελετή του νιψίματος των ποδιών δείχνει την αγάπη 
του Χριστού προς τους οπαδούς Του «μέχρι τέλους». (Ι-
ωάν. ιγ΄1). ΄Οταν ο Πέτρος αρνήθηκε στο Χριστό να του 
πλύνει τα πόδια, Εκείνος είπε: «Εάν δεν σε νίψω, δεν έχεις 
μέρος μετ’εμού.» (εδ.8). Αν δεν υπάρχει καθαρισμός, τότε 
ούτε επικοινωνία μπορεί να υπάρξει. ΄Οσοι επιθυμούν να 
συνεχίσουν την επικοινωνία τους με το Χριστό, θα συμμετέ-
χουν στην ιεροτελεστία αυτή. 

Το ίδιο βράδυ ο Χριστός τους είπε: «Εντολήν καινήν σας 
δίδω, να αγαπάτε αλλήλους. Καθώς εγώ σας ηγάπησα, και 
σεις να αγαπάτε αλλήλους.» (εδ. 34). Το μήνυμα της ιερο-
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τελεστίας είναι σαφές: «Διά της αγάπης δουλεύετε αλλή-
λους.» (Γαλ. ε΄13). Το να έχουμε αυτό το είδος της αγάπης 
σημαίνει ότι θα παραχωρήσουμε τη μεγαλύτερη θέση στους 
πλησίον μας, εκτιμώντας αυτούς ότι υπερέχουν από μας. 
(Φιλιπ. β΄3). Έχουμε την εντολή να αγαπούμε αυτούς που 
διαφέρουν από μας. Αυτό μας βοηθάει να μη τρέφουμε αι-
σθήματα ανωτερότητας ή μεροληψίας. Ο τρόπος ζωής μας 
θα αντικατοπτρίζει την αγάπη μας προς τους ομόπιστους. 
Γονατίζοντας μπροστά τους, πλένοντας τα πόδια τους, έ-
χουμε τη χαρά ότι θα ζήσουμε μαζί στην αιωνιότητα. ΄Οσοι 
ακολουθούν το παράδειγμα του Χριστού στην τελετή αυτή, 
κατά κάποιον τρόπο έχουν την εμπειρία τι σημαίνει να αγα-
πούν όπως ο Χριστός αγάπησε. Και μια τέτοια αγάπη μπο-
ρεί να είναι μια ισχυρή μαρτυρία. 

Ένας βουδιστής μοναχός κάποτε ζήτησε από έναν ιερα-
πόστολο να του δείξει μια σκηνή που θα αντιπροσώπευε τη 
Χριστιανοσύνη. Καλλιτέχνες έπρεπε να διακοσμήσουν μια 
αίθουσα στο χώρο του μοναστηριού με τοιχογραφίες και 
ανάγλυφα που περιέγραφαν τις κυριότερες θρησκείες του 
κόσμου. Έπειτα από κάποιες σκέψεις, ο ιεραπόστολος άρ-
χισε να διαβάζει το κεφ. Ιωάν. ιγ΄. Στην αφήγηση αυτού του 
περιστατικού ο ιεραπόστολος είπε: «Ο μοναχός δεν είπε 
τίποτε καθώς διάβαζα. Αλλά αισθανόμουν μια περίεργη, 
γεμάτη δέος ηρεμία και δύναμη καθώς το κείμενο περιέ-
γραφε την πράξη του Ιησού να πλένει τα πόδια των μαθη-
τών.» Για την κουλτούρα τους το να συζητάει κανείς δημό-
σια ό,τι έχει σχέση με τα πόδια, ήταν αντίθετο προς τους 
καλούς τρόπους. 

«΄Οταν τελείωσα την ανάγνωση, ακολούθησε μια στιγμή 
σιγής. Με κοίταξε με δυσπιστία και είπε: Θέλετε να πείτε ότι 
ο Θεμελιωτής της θρησκείας σας έπλυνε τα πόδια των μα-
θητών Του;» 

«Ναι, του απάντησα. Το συνηθισμένα γαλήνιο πρόσω-
πο, με ξυρισμένα τα φρύδια και το κεφάλι, συνοφρυώθηκε 
από κλονισμό και κατάπληξη. Έμεινε άφωνος όπως και ε-
γώ. Ξεροκατάπιε αρκετές φορές, και οι δύο μας  αιχμαλωτι-



15.  Η θεία κοινωνία 

 310

σθήκαμε από το δράμα της σκηνής. Καθώς τον έβλεπα, το 
δύσπιστο βλέμμα του προσώπου του άλλαξε σε ένα σεβά-
σμιο δέος. Ο Ιησούς, ο Ιδρυτής του Χριστιανισμού, άγγισε 
και έπλυνε τα σκονισμένα πόδια των ψαράδων! Έπειτα από 
λίγες στιγμές βρήκε την αυτοκυριαρχία του και στάθηκε στα 
πόδια του. ‘’Βλέπω τώρα την ουσία του Χριστιανισμού’’.»5 

 
Η Τέλεση της Θείας Κοινωνίας 

Μεταξύ των Διαμαρτυρομένων το πιο συνηθισμένο όνο-
μα για την τελετή της Κοινωνίας είναι το «Κυριακόν Δεί-
πνον» (Α΄Κορ. ια΄20). ΄Αλλα ονόματα είναι «Τράπεζα του 
Κυρίου» (Α΄Κορ. ι΄21), «κλάσις του άρτου» (Πράξ. κ΄7, 
β΄42)6 και «Θεία Ευχαριστία» - μια αναφορά στη μορφή ευ-
χαριστίας και ευλογίας της τελετής. (Ματθ. κς΄26,27, Α΄Κορ. 
ι΄16, ια΄24). 

Το Δείπνο του Κυρίου είναι μια χαρούμενη στιγμή, όχι 
καιρός θλίψης. Το νίψιμο των ποδών που προηγείται, δίνει 
την ευκαιρία της αυτοεξέτασης, της εξομολόγησης των α-
μαρτιών, της συμφιλίωσης και της συγχώρησης. Έχοντας 
λάβει τη βεβαιότητα του καθαρισμού με το αίμα του Σωτή-
ρα, οι πιστοί είναι έτοιμοι να εισέλθουν σε μια ειδική επικοι-
νωνία με τον Κύριό τους. Πλησιάζουν στην Τράπεζά Του με 
χαρά και στέκονται μπροστά στο σωτήριο φως, όχι στη σκιά 
του σταυρού, έτοιμοι να εορτάσουν τη λυτρώνουσα νίκη του 
Χριστού. 

 
Η Έννοια του Δείπνου του Κυρίου. Το Δείπνο του Κυ-

ρίου αντικαθιστά την εορτή του Πάσχα της Παλαιάς Διαθή-
κης. Το Πάσχα βρήκε την εκπλήρωσή του όταν ο Χριστός, ο 
Πασχαλινός Αμνός, έδωσε τη ζωή Του. Πριν το θάνατό Του 
ο Χριστός ο ίδιος θέσπισε την αντικατάσταση, τη μεγάλη 
εορτή του πνευματικού Ισραήλ της καινής διαθήκης. Έτσι, οι 
ρίζες των περισσοτέρων συμβολισμών του Κυριακού Δεί-
πνου εκτείνονται μέχρι την εορτή του Πάσχα. 

1. Ένα αναμνηστικό της απελευθέρωσης από την 
αμαρτία. ΄Οπως η εορτή του Πάσχα αποτελούσε αναμνη-
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στικό της απελευθέρωσης του Ισραήλ από τη σκλαβιά στην 
Αίγυπτο, το Κυριακό Δείπνο αποτελεί ανάμνηση απελευθέ-
ρωσης από την πνευματική Αίγυπτο, τα δεσμά της αμαρτί-
ας. Το αίμα του πασχαλινού αμνού ραντισμένο στο ανώφλιο 
και στους παραστάτες της θύρας προστάτευσε τους κατοί-
κους από το θάνατο. Τρώγοντας τη σάρκα του αμνού είχαν 
τη δύναμη να διαφύγουν από την Αίγυπτο. (Έξ. ιβ΄3-8). Έ-
τσι και η θυσία του Χριστού φέρνει ελευθερία από την αμαρ-
τία. Οι πιστοί σώζονται συμμετέχοντας στο σώμα και στο 
αίμα Του. (Ιωάν. ς΄54). Το Κυριακό Δείπνο διακηρύττει ότι ο 
θάνατος του Χριστού στο σταυρό μας εξασφαλίζει τη σωτη-
ρία και  τη συγχώρηση, και μας εγγυάται την αιώνια ζωή. 

Ο Ιησούς είπε: «Τούτο κάμνετε εις την ανάμνησίν μου.» 
Αυτή η εντολή δίνει έμφαση στη διάσταση της θυσίας του 
Χριστού. «Τούτο είναι το σώμα μου το υπέρ υμών κλώμε-
νον» είπε ο Ιησούς. (Α΄Κορ. ια΄24, Ησ. νγ΄4-12). Στο σταυρό 
ο Αθώος αντικατέστησε τον ένοχο, ο Δίκαιος τον άδικο. Αυ-
τή η μεγαλόψυχη πράξη ικανοποίησε τις απαιτήσεις του νό-
μου για το θάνατο του παραβάτη, δίνοντας συγχώρηση, ει-
ρήνη και βεβαιότητα αιώνιας ζωής στους μετανοούντες α-
μαρτωλούς. Ο σταυρός αφαιρεί την καταδίκη μας και μας 
εξασφαλίζει το ένδυμα της δικαιοσύνης του Χριστού και τη 
δύναμη να υπερνικήσουμε το κακό. 

α. Ο άρτος και το γέννημα της αμπέλου. Ο Ιησούς 
χρησιμοποίησε πολλές απεικονίσεις για να διδάξει διάφορες 
αλήθειες που αφορούσαν Αυτόν. Είπε: «Εγώ είμαι η θύρα» 
(Ιωάν. ι΄7), «Εγώ είμαι η οδός» (Ιωάν. ιδ΄6), «Εγώ είμαι η 
άμπελος η αληθινή» (Ιωάν. ιε΄1), «Εγώ είμαι ο άρτος της 
ζωής» (Ιωάν. ς΄35). Δεν μπορούμε να εκλάβουμε αυτές τις 
εκφράσεις κατά γράμμα, διότι ο Χριστός δεν είναι παρών σε 
κάθε θύρα, οδό ή άμπελο. Αντίθετα, απεικονίζει βαθύτερες 
αλήθειες. 

΄Οταν, κατά τρόπο θαυματουργό, ο Χριστός έθρεψε 
5.000 ανθρώπους, αποκάλυψε τη βαθύτερη σημασία του 
σώματος και του αίματός Του. ΄Οσο για τον αληθινό άρτο, 
διαβάζουμε: «Δεν έδωκεν εις εσάς τον άρτον εκ του ουρα-
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νού ο Μωυσής, αλλ’ο Πατήρ μου σας δίδει τον άρτον εκ του 
ουρανού τον αληθινόν. Διότι ο άρτος του Θεού είναι ο κατα-
βαίνων εκ του ουρανού και δίδων ζωήν εις τον κόσμον. Εί-
πον λοιπόν προς αυτόν, Κύριε, πάντοτε δος εις ημάς τον 
άρτον τούτον. Και είπε προς αυτούς ο Ιησούς, Εγώ είμαι ο 
άρτος της ζωής. ΄Οστις έρχεται προς εμέ δεν θέλει πεινάσει, 
και όστις πιστεύει εις εμέ, δεν θέλει διψήσει πώποτε.» (Ι-
ωάν. ς΄32-35). Πρόσφερε το σώμα και το αίμα Του για να 
ικανοποιήσει την πείνα και τη δίψα των μεγαλυτέρων ανα-
γκών και επιθυμιών μας. (Ιωάν. ς΄50-54). 

Ο άρτος του Πάσχα που έφαγε ο Ιησούς, ήταν άζυμος 
και ο καρπός της αμπέλου χωρίς οινόπνευμα.7 Η ζύμη (μα-
γιά), που κάνει το ψωμί να φουσκώνει, θεωρείται σύμβολο 
αμαρτίας. (Α΄Κορ. ε΄7,8), ως εκ τούτου ακατάλληλο να α-
ντιπροσωπεύσει τον «άμωμο και άσπιλο» Αμνό. (Α΄Πέτρ. 
α΄19).8 Μόνο ο άζυμος άρτος μπορούσε να συμβολίσει το 
αναμάρτητο σώμα του Χριστού. Το ίδιο, και το γέννημα της 
αμπέλου χωρίς ζύμωση, συμβολίζει κατάλληλα την ακηλί-
δωτη τελειότητα του αίματος του Σωτήρα.9 

β. Βρώση και πόση. «Εάν δεν φάγητε την σάρκα του 
Υιού του ανθρώπου και πίητε το αίμα αυτού, δεν έχετε ζωήν 
εν εαυτοίς. ΄Οστις τρώγει την σάρκα μου και πίνει το αίμα 
μου, έχει ζωήν αιώνιον, και εγώ θέλω αναστήσει αυτόν εν 
τη εσχάτη ημέρα.» (Ιωάν. ς΄53,54). 

Το να φάει κανείς τη σάρκα του Χριστού και να πιει το 
αίμα είναι συμβολική γλώσσα για την αφομοίωση του Λόγου 
του Θεού μέσα από την οποία οι πιστοί διατηρούν επικοι-
νωνία με τον ουρανό και είναι σε θέση να έχουν πνευματική 
ζωή. Ο Χριστός είπε: «Οι λόγοι τους οποίους εγώ λαλώ 
προς εσάς, πνεύμα είναι και ζωή είναι.» (Ιωάν. ς΄63). «Με 
άρτον μόνον δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με πάντα 
λόγον εξερχόμενον διά στόματος Θεού.» (Ματθ. δ΄4). 

Οι πιστοί τρέφονται από το Χριστό, τον άρτο της ζωής, 
συμμετέχοντας στο Λόγο της ζωής - τη Γραφή. Από αυτόν 
το Λόγο έρχεται η ζωοδότειρα δύναμη του Χριστού. Με την 
τελετή της Κοινωνίας συμμετέχουμε στο Χριστό αφομοιώ-
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νοντας το Λόγο Του με τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος. 
Για την αιτία αυτή το κήρυγμα του ευαγγελίου συνοδεύει κά-
θε Κυριακό Δείπνο. 

Εφόσον ιδιοποιούμαστε τα ευεργετήματα της θυσίας του 
Χριστού διαμέσου της πίστης, το Κυριακό Δείπνο γίνεται 
κάτι περισσότερο από απλό αναμνηστικό γεύμα. Συμμετοχή 
στην τελετή της Κοινωνίας είναι μια αναζωογόνηση της 
ζωής μας με τη δύναμη του Χριστού, η οποία μας εξασφα-
λίζει τη χαρά. Με δύο λόγια, ο συμβολισμός δείχνει ότι «ε-
ξαρτόμαστε από το Χριστό για πνευματική ζωή, όπως συμ-
βαίνει για την τροφή και πόση στη φυσική ζωή.»10 

Κατά την τελετή της κοινωνίας «ευλογούμεν» το ποτήρι 
(Α΄Κορ. ι΄16). Αυτό σημαίνει ότι όπως ο Χριστός ευχαρίστη-
σε για το ποτήρι (Ματθ. κς΄27), έτσι και εμείς εκφράζουμε 
την ευγνωμοσύνη μας για το αίμα του Ιησού. 

2. Κοινωνία ενωμένη με το Χριστό. Σε έναν κόσμο γε-
μάτο διαμάχες και διαιρέσεις, η ενωμένη συμμετοχή μας  
στις τελετές αυτές συμβάλλει στην ενότητα και στη σταθερό-
τητα της εκκλησίας, αποδεικνύοντας την αληθινή επικοινω-
νία με το Χριστό και μεταξύ μας. Ο Παύλος είπε: «Το ποτή-
ριον της ευλογίας το οποίον ευλογούμεν, δεν είναι κοινωνία 
του αίματος του Χριστού; Ο άρτος τον οποίον κόπτομεν, 
δεν είναι κοινωνία του σώματος του Χριστού; Διότι είς άρ-
τος, έν σώμα είμεθα οι πολλοί, επειδή πάντες εκ του ενός 
άρτου μετέχομεν.» (Α΄Κορ. ι΄16,17). 

«Αυτή είναι μια αναφορά στο γεγονός ότι ο άρτος της 
κοινωνίας τεμαχίζεται σε πολλά κομμάτια, τα οποία τρώγο-
νται από τους πιστούς. Και καθώς όλα τα κομμάτια προέρ-
χονται από το ίδιο καρβέλι, έτσι και όλοι οι πιστοί που μετέ-
χουν στην τελετή της Κοινωνίας είναι ενωμένοι με Αυτόν του 
οποίου το κομμένο σώμα συμβολίζεται με τον κομμένο άρ-
το. Συμμετέχοντας στην τελετή αυτή, οι Χριστιανοί δείχνουν 
δημόσια ότι είναι ενωμένοι και ανήκουν στη μεγάλη οικογέ-
νεια, της οποίας κεφαλή είναι ο Χριστός.»11 

΄Ολα τα μέλη της εκκλησίας πρέπει να συμμετέχουν στη 
Θεία Κοινωνία, επειδή εκεί, διαμέσου του Αγίου Πνεύματος, 
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ο Χριστός συναντά το λαό Του και τους δραστηριοποιεί με 
την παρουσία Του. Πιθανόν ακόμη οι καρδιές και τα χέρια 
που τελούν την Κοινωνία να είναι ανάξια, και όμως ο Χρι-
στός είναι εκεί για να υπηρετήσει τα τέκνα Του. ΄Οσοι έρχο-
νται με την πίστη τους προσηλωμένη σε Αυτόν, θα ευλογη-
θούν πλουσιοπάροχα. ΄Ολοι όσοι παραμελούν τέτοιες ευ-
καιρίες θεϊκών προνομίων, θα βγουν ζημιωμένοι. Γι’αυτούς 
πολύ ορθά μπορεί να λεχθεί: ‘’Δεν είσθε πάντες καθα-
ροί’’.»12 

Αισθανόμαστε την ισχυρότερη και βαθύτερη έννοια της 
επικοινωνίας στην Τράπεζα του Κυρίου. Εδώ συναντιόμα-
στε σε κοινό έδαφος, με κατεδαφισμένα τα φράγματα που 
μας χωρίζουν. Εδώ κατανοούμε ότι ενώ στην κοινωνία υ-
πάρχουν πολλά που μας χωρίζουν, στο Χριστό υπάρχουν 
όλα τα αναγκαία που μας ενώνουν. Καθώς διαμοίραζε το 
ποτήρι της Θείας Κοινωνίας, παρέδωσε στους μαθητές Του 
την καινή διαθήκη λέγοντας: «Πίετε εξ αυτού πάντες, διότι 
τούτο είναι το αίμα μου το υπέρ πολλών εκχυνόμενον εις 
άφεσιν αμαρτιών.» (Ματθ. κς΄27,28, Λουκά κβ΄20). ΄Οπως 
η παλαιά διαθήκη επικυρώθηκε με αίμα θυσίας ζώων (Έξ. 
κδ΄8), έτσι και η νέα διαθήκη επικυρώθηκε με το αίμα του 
Χριστού. Κατά την τελετή αυτή οι πιστοί ανανεώνουν την 
υπόσχεση πιστότητας στον Κύριό τους, αναγνωρίζοντας εκ 
νέου ότι αποτελούν μέρος αυτής της καταπληκτικής συνθή-
κης με την οποία, διαμέσου του Ιησού, ο Θεός ενώθηκε με 
την ανθρωπότητα. ΄Οντας μέρος αυτής της συνθήκης, έ-
χουν κάτι να εορτάσουν. Έτσι, το Κυριακό Δείπνο είναι και 
ανάμνηση και ευχαριστία της σφράγισης για την αιώνια δια-
θήκη της χάρης. Οι ευλογίες που λαμβάνονται, είναι ανάλο-
γες με την πίστη των συμμετεχόντων. 

3. Προσδοκία της Δευτέρας Παρουσίας. «Διότι οσάκις 
αν τρώγητε τον άρτον τούτον, και πίνητε το ποτήριον τούτο, 
τον θάνατον του Κυρίου καταγγέλλετε μέχρι της ελεύσεως 
αυτού.» (Α΄Κορ. ια΄26). Η τελετή της Κοινωνίας συνδέει τον 
ενδιάμεσο χρόνο ανάμεσα στο Γολγοθά και στη Δευτέρα 
Παρουσία. Συνδέει το σταυρό με τη βασιλεία. Ενώνει το ‘’ή-
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δη’’ με το ‘’ακόμη’’, που είναι η ουσιώδης αντίληψη του κό-
σμου της Καινής Διαθήκης. Διατηρεί τη συνοχή της θυσίας 
του Σωτήρα και της Δευτέρας Παρουσίας Του - σωτηρία 
που εξασφαλίζεται και σωτηρία που πραγματοποιείται. Δια-
κηρύττει ότι ο Χριστός είναι παρών διά του Αγίου Πνεύματος 
μέχρι να έρθει ορατός. 

Η υπόσχεση του Χριστού «δεν θέλω πίει εις το εξής εκ 
τούτου του γεννήματος της αμπέλου, έως της ημέρας εκεί-
νης, όταν πίνω αυτό νέον μεθ’υμών εν τη βασιλεία του Πα-
τρός μου» (Ματθ. κς΄29) είναι προφητική. Κατευθύνει την 
πίστη μας στη μελλοντική τελετή του δείπνου της Κοινωνίας 
με το Σωτήρα μας στη βασιλεία. Αυτή η μεγάλη εορτή γίνε-
ται «εις το δείπνον του γάμου του Αρνίου». (Αποκ. ιθ΄9). 

Για την προετοιμασία αυτού του γεγονότος ο Χριστός 
έδωσε τις οδηγίες: «Ας ήναι αι οσφύες σας περιεζωσμέναι 
και οι λύχνοι σας καιόμενοι. Και σεις όμοιοι με ανθρώπους 
οίτινες προσμένουσι τον κύριον αυτών, πότε θέλει επιστρέ-
ψει εκ των γάμων, διά να ανοίξωσιν ευθύς εις αυτόν όταν 
έλθη και κρούση. Μακάριοι οι δούλοι εκείνοι τους οποίους 
ελθών ο κύριος θέλει ευρεί αγρυπνούντας. Αληθώς σας λέ-
γω ότι θέλει περιζωσθή και καθίσει αυτούς εις την τράπεζαν 
και υπηρετήσει αυτούς.» (Λουκά ιβ΄35-37). 

Με τους οπαδούς Του συγκεντρωμένους στο συμπόσιο, 
ο Χριστός θα εορτάσει το Δείπνο όπως είχε κάνει στην Ιε-
ρουσαλήμ. Για τόσο καιρό περίμενε αυτή την περίπτωση, 
και τώρα όλα είναι έτοιμα. Σηκώνεται από το θρόνο Του και 
προχωρεί για να υπηρετήσει. Θάμβος καταλαμβάνει όλους. 
Αισθάνονται τελείως ανάξιοι της τιμής που ο Χριστός τους 
προσφέρει. Διαμαρτύρονται λέγοντας: ‘’Εμείς να υπηρετή-
σουμε!’’ Αλλά ο Χριστός ήρεμα επιμένει να καθίσουν στη 
θέση τους. «Ποτέ ο Χριστός δεν υπήρξε στ’αλήθεια μεγαλύ-
τερος στη γη από εκείνη την αξιομνημόνευτη περίπτωση 
στο Κυριακό Δείπνο, όπου πήρε τη θέση ενός δούλου και 
ταπείνωσε τον εαυτό Του. Ποτέ ο Χριστός δεν είναι μεγαλύ-
τερος στον ουρανό από ό,τι τη στιγμή που διακονεί τους 
αγίους Του.»13 Αυτή είναι η αποκορυφούμενη αναμονή 
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προς την οποία στρέφει την προσοχή μας το Κυριακό Δεί-
πνο, η χαρά της μελλοντικής δόξας μέσα από την προσω-
πική συναναστροφή με το Χριστό στην αιώνια βασιλεία Του. 

 
΄Οροι για τη Συμμετοχή. Δύο μεγάλες ιεροτελεστίες χα-

ρακτηρίζουν τη χριστιανική πίστη - το βάπτισμα και το Κυρι-
ακό Δείπνο. Η πρώτη είναι η είσοδος στην εκκλησία και η 
δεύτερη τα ευεργετήματα εκείνων που είναι μέλη.14 Ο Ιη-
σούς έκανε την Κοινωνία μόνο με εκείνους που ήταν οπα-
δοί Του.  Οι έφηβοι συνήθως δε συμμετέχουν στις τελετές 
αυτές, εκτός αν είναι βαπτισμένοι.15 

Η Γραφή διδάσκει ότι οι πιστοί επιτελούν αυτή την εντολή 
με το δέοντα σεβασμό προς τον Κύριο, διότι «όστις τρώγει 
τον άρτον τούτον και πίνει το ποτήριον τούτο αναξίως, ένο-
χος θέλει είσθαι του σώματος και αίματος του Κυρίου.» 
(Β΄Κορ. ια΄27). Η λέξη «αναξίως» συνίσταται «ή σε μια ανά-
ξια διαγωγή (δείτε εδ. 21), ή σε έλλειψη ζωτικής και δρα-
στήριας πίστης στην εξιλαστήρια θυσία του Χριστού.»16 Μια 
τέτοια στάση δείχνει έλλειψη σεβασμού προς τον Κύριο και 
μπορεί να θεωρηθεί απόρριψη του Σωτήρα και συμμετοχή 
στην ενοχή εκείνων που Τον σταύρωσαν. 

Ακατάλληλη συμμετοχή προκαλεί τη δυσαρέσκεια του 
Θεού. «Ο τρώγων και πίνων αναξίως, τρώγει και πίνει κα-
τάκρισιν εις εαυτόν, μη διακρίνων το σώμα του Κυρίου.» 
(Α΄Κορ. ια΄29). Απέτυχαν να διακρίνουν μεταξύ κοινού γεύ-
ματος και των καθιερωμένων συμβόλων του εξιλαστηρίου 
θανάτου του Χριστού. Οι πιστοί δεν πρέπει να εκλάβουν την 
εντολή απλώς ως αναμνηστική τελετή ενός γεγονότος στην 
ιστορία. Είναι μεν αυτό, αλλά και περισσότερο. Είναι να θυ-
μόμαστε τι στοίχισε η αμαρτία στο Θεό και τι οφείλει ο άν-
θρωπος στο Σωτήρα. Αποτελεί επίσης ένα μέσον να διατη-
ρείται ζωντανά στη μνήμη το καθήκον του πιστού να δώσει 
δημόσια τη μαρτυρία για την πίστη του στον εξιλαστήριο 
θάνατο του Υιού του Θεού.17   

Έχοντας υπόψη αυτή τη νουθεσία, ο Παύλος συμβου-
λεύει τον πιστό «ας δοκιμάζη εαυτόν» πριν να συμμετέχει 
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στο Κυριακό Δείπνο. (Α΄Κορ. ια΄28). Πριν να λάβουν μέρος, 
οι πιστοί πρέπει με προσευχή να κάνουν ανασκόπηση της 
χριστιανικής πείρας τους, εξομολογούμενοι τις αμαρτίες 
τους και αποκαθιστώντας τις διαταραγμένες σχέσεις. 

Η πείρα των πρωτοπόρων Αντβεντιστών αποκαλύπτει τι 
ευλογία μπορεί να αποφέρει αυτός ο έλεγχος. «΄Οταν τα 
μέλη μας ήταν λίγα, η τελετή ήταν μια ευκαιρία πιο επωφε-
λής. Ήδη από την Παρασκευή, κάθε μέλος της εκκλησίας 
προσπαθούσε να διευθετήσει οτιδήποτε θα συνέβαλε να το 
χωρίσει από τα αδέλφια του και από το Θεό. Ερευνούσαν 
τις καρδιές τους, προσεύχονταν ο Θεός να τους αποκαλύ-
ψει ανυποψίαστες αμαρτίες, εξομολογούντο ενδεχόμενες 
εμπορικές ατασθαλίες, ασύνετες λέξεις με βιασύνη ειπωμέ-
νες, υποθαλπόμενες αμαρτίες. Ο Κύριος ερχόταν κοντά, και 
έπαιρναν πολλή δύναμη και ενθάρρυνση.18 

Αυτή η εξέταση είναι προσωπικό έργο. ΄Αλλοι δεν μπο-
ρούν να το κάνουν, διότι ποιος μπορεί να διαβάσει την καρ-
διά ή να διακρίνει το ζιζάνιο από το στάχυ; Ο Χριστός, το 
παράδειγμά μας, απορρίπτει τον αποκλεισμό από το Δεί-
πνο. Αν και ανοικτή αμαρτία αποκλείει τα πρόσωπα να 
συμμετέχουν στο Δείπνο (Α΄Κορ. ε΄11), ο Ιησούς ο ίδιος 
μοιράσθηκε το γεύμα με τον Ιούδα - εξωτερικά θεωρούμε-
νος οπαδός, εσωτερικά όμως κλέφτης και προδότης. 

Εκείνο που χαρακτηρίζει αυτούς που είναι κατάλληλοι να 
συμμετέχουν στην τελετή της Κοινωνίας είναι η κατάσταση 
της καρδιάς - πλήρης υποταγή στο Χριστό, πίστη στη θυσία 
Του, και όχι σε ποια εκκλησία ιδιαίτερα ανήκει. Κατά συνέ-
πεια, οι πιστοί Χριστιανοί όλων των εκκλησιών μπορούν να 
συμμετέχουν στο Κυριακό Δείπνο. ΄Ολοι καλούνται να συμ-
μετέχουν συχνά στο μεγάλο αυτόν εορτασμό της καινής δι-
αθήκης, και μέσα από αυτή τη συμμετοχή να δώσουν τη 
μαρτυρία τους ότι αποδέχονται το Χριστό ως προσωπικό 
τους Σωτήρα. 
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΄Οταν δε ήθελον να διατηρήσωσι το γλεύκος, το ενέκλει-

ον στερεώς εις αγγείον εντός και εκτός πεπιεσμένον, ό ενέ-
βαπτον εις ύδωρ ψυχρόν ή έθαπτον μέχρι του χείλους εις 
άμμον υγράν επί δύο μήνας περίπου, και ούτω το περιεχό-
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μενον διετηρείτο άφθαρτον επί όλον το έτος δι’ό και εκαλεί-
το «αείγλευκος». 

Λεξικόν Αρχαιολογίας Αλεξάνδρου Ραγκαβή 
Και εδώ υπάρχει το ρήμα εμβάπτω, που σημαίνει βυθί-

ζω, εξ ού και το βάπτισμα. 
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Οι Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας Πι-
στεύουν . . . 
 

Ο Θεός επιδαψιλεύει σε όλα τα μέλη της εκκλησίας 

Του πνευματικά χαρίσματα, τα οποία κάθε μέλος 

πρέπει να χρησιμοποιήσει με τρυφερή διακονία για 

το κοινό καλό της εκκλησίας και της ανθρωπότη-

τας. Δοσμένα διαμέσου του Αγίου Πνεύματος, που 

τα διανέμει στον καθένα κατά το θέλημά Του, τα 

χαρίσματα προμηθεύουν ικανότητες και διακονίες 

που η εκκλησία χρειάζεται για να εκπληρώσει τις 

ορισθείσες θείες λειτουργίες της. Σύμφωνα με τη 

Γραφή, αυτά τα χαρίσματα περιλαμβάνουν διακονί-

ες όπως πίστη, θεραπεία, προφητεία, κήρυγμα, δι-

δασκαλία, διαχείριση, συμφιλίωση, συμπάθεια, 

υπηρεσία με αυτοθυσία και φιλανθρωπία για βοή-

θεια και ενθάρρυνση των ανθρώπων. Μερικά μέλη 

καλούνται από το Θεό και προικίζονται από το 

΄Αγιο Πνεύμα για λειτουργήματα αναγνωρισμένα 

από την εκκλησία όπως το ποιμαντορικό, το ευαγ-

γελιστικό, το αποστολικό, το διδακτικό - διακονίες 

ιδιαίτερα αναγκαίες για την οργάνωση των μελών 
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προς υπορεσία, για την οικοδομή της εκκλησίας 

προς πνευματική ωριμότητα, για την ενθάρρυνση 

της ενότητας στην πίστη και γνώση του Θεού. 

΄Οταν τα μέλη χρησιμοποιούν αυτά τα πνευματικά 

χαρίσματα ως πιστοί διαχειριστές της «πολυειδούς 

χάριτος» του Θεού, η εκκλησία προστατεύεται από 

καταστροφική επιρροή λανθασμένων διδασκαλιών, 

αναπτύσσεται με μια αύξηση προερχόμενη από το 

Θεό, και οικοδομείται στην πίστη και στην αγάπη.- 

Βασικές διδαχές, 16 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16.  Πνευματικά χαρίσματα και διακονίες 

 323

 
 
 
 
 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16 
 

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΧΑΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΝΙΕΣ 
 

Τα λόγια που ο Χριστός είπε πριν αναληφθεί στον ουρα-
νό, θα άλλαζαν την ιστορία. Έδωσε την εντολή στους μαθη-
τές Του: «Υπάγετε εις όλον τον κόσμον και κηρύξατε το ευ-
αγγέλιον εις όλην την κτίσιν.» (Μάρκ. ις΄15). 

Σε όλο τον κόσμο; Σε κάθε πλάσμα; Οι μαθητές θα σκέ-
πτονταν ότι αυτό ήταν καθήκον αδύνατον να εκπληρωθεί. Ο 
Χριστός καταλαβαίνοντας την αδυναμία τους, είπε να μην 
απομακρυνθούν από την Ιερουσαλήμ, αλλά «να περιμένω-
σι την επαγγελίαν του Πατρός». Και έπειτα τους βεβαίωσε: 
«Θέλετε λάβει δύναμιν όταν επέλθη το ΄Αγιον Πνεύμα 
εφ’υμάς. Και θέλετε είσθαι εις εμέ μάρτυρες και εν Ιερουσα-
λήμ, και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρεία, και έως εσχάτου 
της γης.» (Πράξ. α΄4,8). 

Μετά την ανάληψη του Ιησού οι μαθητές πέρασαν πολύ 
χρόνο στην προσευχή. Αρμονία και ταπεινότητα αντικατέ-
στησαν τη διχόνοια και τη ζήλια που κατέστρεψαν πολύ 
από το χρόνο τους με τον Ιησού. Οι μαθητές άλλαξαν. Η 
στενή επικοινωνία τους με Αυτόν και η ενότητα που δημι-
ουργήθηκε, ήταν η αναγκαία προετοιμασία για την επιφοί-
τηση του Αγίου Πνεύματος. 

΄Οπως ο Χριστός έλαβε ειδικό χρίσμα Αγίου Πνεύματος 
για να επιτελέσει τη διακονία Του (Πράξ. ι΄38), έτσι και οι 
μαθητές έλαβαν το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος (Πράξ. 
α΄5), το οποίο τους έδωσε την ικανότητα να είναι μάρτυρες. 
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Το αποτέλεσμα ήταν να αρπάξουν φωτιά. Την ημέρα που 
έλαβαν το χάρισμα του Αγίου Πνεύματος, βάπτισαν τρεις 
χιλιάδες ψυχές. (Πράξ. β΄41). 

 
Τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος 

Ο Χριστός απεικόνισε τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύμα-
τος με μια παραβολή: «Διότι θέλει ελθεί ως άνθρωπος όστις 
αποδημών, εκάλεσε τους δούλους αυτού, και παρέδωκεν 
εις αυτούς τα υπάρχοντα αυτού. Και εις άλλον μεν έδωκε 
πέντε τάλαντα, εις άλλον δε δύο, εις άλλον δε έν. Εις έκα-
στον κατά την ιδίαν αυτού ικανότητα, και απεδήμησεν ευ-
θύς.» (Ματθ. κε΄14,15). 

Ο άνθρωπος που έκανε μακρινό ταξίδι, αντιπροσωπεύει 
το Χριστό που επέστρεψε στον ουρανό. Οι δούλοι του αν-
θρώπου είναι οι οπαδοί Του οι οποίοι έχουν αγορασθεί «διά 
τιμής» (Α΄Κορ. ς΄20) - «διά του τιμίου αίματος του Χριστού» 
(Α΄Πέτρ. α΄19). Ο Χριστός τους λύτρωσε για υπηρεσία, και 
«διά να μη ζώσι πλέον δι’εαυτούς οι ζώντες, αλλά διά τον 
αποθανόντα και αναστάντα υπέρ αυτών». (Β΄Κορ. ε΄15). 

Ο Χριστός έδωσε αγαθά σε κάθε δούλο ανάλογα με τις 
ικανότητές του, «εις έκαστον το έργον αυτού». (Ματθ. 
ιγ΄34). Μαζί με άλλες δωρεές και ικανότητες (δείτε το κεφά-
λαιο 20), αυτά τα αγαθά αντιπροσωπεύουν τα ειδικά χαρί-
σματα που επιδαψιλεύει το ΄Αγιο Πνεύμα.1  

Κατά μια ειδική έννοια, ο Χριστός έδωσε αυτά τα πνευ-
ματικά χαρίσματα στην εκκλησία Του κατά την Πεντηκοστή. 
«Αναβάς εις ύψος . . . έδωκε χαρίσματα εις τους ανθρώ-
πους». Έτσι, «εις ένα έκαστον εδόθη η χάρις κατά το μέ-
τρον της δωρεάς του Χριστού». (Εφεσ. δ΄8,7). Το ΄Αγιο 
Πνεύμα είναι ο αντιπρόσωπος που διανέμει «ιδία εις έκα-
στον καθώς θέλει» (Α΄Κορ. ιβ΄11) τα χαρίσματα εκείνα τα 
οποία καθιστούν την εκκλησία ικανή να επιτελέσει το έργο 
που της έχει ανατεθεί. 
 
Ο Σκοπός των Πνευματικών Χαρισμάτων 
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Το ΄Αγιο Πνεύμα δίνει ειδική ικανότητα στο κάθε μέλος, 
ώστε να βοηθήσει την εκκλησία να εκπληρώσει τη θεία α-
ποστολή της. 

 
Αρμονία στην Εκκλησία. Η εκκλησία της Κορίνθου δεν 

στερείτο πνευματικών χαρισμάτων. (Α΄Κορ. α΄4,7). Δυστυ-
χώς όμως διαπληκτίζονταν σαν παιδιά για το ποια είναι τα 
σπουδαιότερα χαρίσματα. 

Ανήσυχος για τη διχόνοια στην εκκλησία τους, ο Παύλος  
έγραψε στους Κορινθίους για τη αληθινή φύση αυτών των 
χαρισμάτων και πώς έπρεπε να λειτουργήσουν. Τα πνευ-
ματικά χαρίσματα, εξήγησε, είναι θεία χαρίσματα. Από το 
ίδιο Πνεύμα έρχονται «διαιρέσεις χαρισμάτων», τα οποία 
οδηγούν σε «διαιρέσεις διακονιών» και «διαιρέσεις ενεργη-
μάτων». Αλλά ο Παύλος δίνει έμφαση στο γεγονός ότι «ο 
Θεός όμως είναι ο αυτός, ο ενεργών τα πάντα εν πάσι». 
(Α΄Κορ. ιβ΄4-6). 

Το Πνεύμα διανέμει τα χαρίσματα σε κάθε πιστό - για την 
οικοδομή της εκκλησίας. Οι ανάγκες του έργου του Θεού 
καθορίζουν ποια χαρίσματα και σε ποιους θα διανείμει το 
΄Αγιο Πνεύμα. ΄Ολοι δε λαμβάνουν τα ίδια χαρίσματα. Ο 
Παύλος λέγει ότι το Πνεύμα δίνει στον άλλον σοφία, στον 
άλλον γνώση, στον άλλον πίστη, στον άλλον θαύματα, στον 
άλλον προφητεία, στον άλλον διακρίσεις πνευμάτων, στον 
άλλον γλώσσες, στον άλλον ερμηνεία γλωσσών. «Πάντα δε 
ταύτα ενεργεί το έν και το αυτό Πνεύμα, διανέμον ιδία εις 
έκαστον καθώς θέλει.» (εδ. 11). Ευχαριστία για το έργο του 
χαρίσματος στην εκκλησία πρέπει να απευθύνεται στο Δό-
τη, όχι στο πρόσωπο που εξασκεί το χάρισμα. Και εφόσον 
τα χαρίσματα δίνονται για την εκκλησία, όχι για τα άτομα, 
αυτοί που τα λαμβάνουν, να μη τα θεωρήσουν ως ιδιοκτη-
σία τους. 

Εφόσον το Πνεύμα διανέμει τα χαρίσματα όπως κρίνει, 
κανένα χάρισμα δεν πρέπει να περιφρονηθεί ή να υποτιμη-
θεί. Κανένα μέλος της εκκλησίας δεν έχει το δικαίωμα της 
περηφάνιας για την εργασία που του ανατέθηκε, ούτε κανέ-
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νας να αισθάνεται κατώτερος επειδή του ανατέθηκε μια τα-
πεινή θέση. 

1. Το πρότυπο της λειτουργίας. Ο Παύλος χρησιμο-
ποίησε το ανθρώπινο σώμα για να απεικονίσει την ποικιλία 
των χαρισμάτων. Το σώμα έχει πολλά τμήματα, που το κα-
θένα συμβάλλει με ένα μοναδικό τρόπο. «Αλλά τώρα ο 
Θεός έθεσε τα μέλη έν έκαστον αυτών εις το σώμα καθώς 
ηθέλησε.» (εδ. 18). 

Κανένα μέλος του σώματος δεν μπορεί να πει σε ένα 
άλλο, «δεν έχω χρείαν σου». ΄Ολα είναι αλληλοεξαρτώμενα 
και «τα μέλη του σώματος τα οποία φαίνονται ότι είναι α-
σθενέστερα, ταύτα είναι αναγκαία. Και εκείνα τα οποία νομί-
ζομεν τα ατιμώτερα του σώματος, εις ταύτα αποδίδομεν τι-
μήν περισσοτέραν. Και τα άσχημα ημών έχουσι περισσοτέ-
ραν ευσχημοσύνην. Τα δε ευσχήμονα ημών δεν έχουσι 
χρείαν. Αλλ’ο Θεός συνεκέρασε το σώμα, δόσας περισσο-
τέραν τιμήν εις το ευτελέστερον.» (εδ. 21-24). 

Η ανεπάρκεια οποιουδήποτε οργάνου επηρεάζει ολό-
κληρο το σώμα. Αν το σώμα δεν είχε διάνοια, το στομάχι δε 
θα λειτουργούσε, και αν το σώμα δεν είχε στομάχι, η διά-
νοια θα ήταν άχρηστη. Έτσι, η εκκλησία θα υπέφερε, αν 
κάποιο μέρος, άσχετα πόσο ασήμαντο, έλειπε. 

Μερικά μέλη του σώματος που είναι αδύνατα από την 
κατασκευή τους, χρειάζονται ιδιαίτερη προστασία. Κάποιος 
μπορεί να λειτουργήσει χωρίς χέρι ή πόδι, αλλά όχι χωρίς 
συκώτι, καρδιά ή πνεύμονες. Συνήθως αφήνουμε εκτεθει-
μένα τα πρόσωπα και τα χέρια μας, αλλά καλύπτουμε τα 
άλλα μέρη του σώματος για λόγους σεμνότητας και ευπρέ-
πειας. Αντί να εκλαμβάνουμε στα ελαφρά τα κατώτερα χα-
ρίσματα, οφείλομε να τα φροντίζουμε περισσότερο επειδή η 
υγεία της εκκλησίας εξαρτάται από αυτά. 

Ο Θεός σχεδίασε τη διανομή των πνευματικών χαρισμά-
των στην εκκλησία για να αποτρέψει το «σχίσμα εν τω σώ-
ματι» και να δημιουργήσει ένα πνεύμα αρμονίας και εξάρ-
τησης, ώστε «να φροντίζωσι τα μέλη το αυτό υπέρ αλλή-
λων. Και είτε πάσχει έν μέλος, πάντα τα μέλη συμπάσχου-
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σιν, είτε τιμάται έν μέλος, πάντα τα μέλη συγχαίρουσι.» (εδ. 
25,26). Έτσι, όταν ένας πιστός υποφέρει, η εκκλησία ολό-
κληρη πρέπει να ενημερωθεί και να ανακουφίσει τον υπο-
φέροντα. Μόνο όταν το πρόσωπο αυτό αποκατασταθεί, ε-
ξασφαλίζεται η υγεία της εκκλησίας. 

Αφού αναφέρθηκε στην αξία του κάθε χαρίσματος, ο 
Παύλος απαρίθμησε μερικά από αυτά. «Και άλλους μεν έ-
θεσεν ο Θεός εν τη εκκλησία πρώτον αποστόλους, δεύτε-
ρον προφήτας, τρίτον διδασκάλους, έπειτα θαύματα, έπειτα 
χαρίσματα ιαμάτων, βοηθείας, κυβερνήσεις, είδη γλωσ-
σών.» (εδ. 28, Εφεσ. δ΄11). Εφόσον κανένα μέλος δεν έχει 
όλα τα χαρίσματα, προτρέπει σε όλους, «ζητείτε μετά ζήλου 
τα καλήτερα χαρίσματα» (εδ. 31), αναφερόμενος στα πιο 
χρήσιμα για την εκκλησία.2 

2. Η απαραίτητη διάσταση. Τα χαρίσματα του Αγίου 
Πνεύματος, οπωσδήποτε δεν είναι αρκετά από μόνα τους. 
Υπάρχει μια «υπερέχουσα οδός» (εδ. 31). Ενώ τα χαρίσμα-
τα του Πνεύματος θα σταματήσουν να υπάρχουν με την ε-
πιστροφή του Χριστού, ο καρπός του Πνεύματος είναι αιώ-
νιος. Αυτός συνίσταται στην αιώνια αρετή της αγάπης και 
της ειρήνης, της αγαθοσύνης, της δικαιοσύνης που η αγάπη 
φέρει μαζί της. (Γαλ. ε΄22,23, Εφεσ. ε΄9). Ενώ η προφητεία, 
οι γλώσσες και η γνώση θα εξαφανισθούν, η πίστη, η ελπί-
δα και η αγάπη θα παραμείνουν. «Μεγαλητέρα δε τούτων 
είναι η αγάπη.» (Α΄Κορ. ιγ΄13). Αυτή η αγάπη που ο Θεός 
δίνει, είναι αυτοθυσία και προσφορά αγάπης (Α΄Κορ. ιγ΄4-
8). Είναι «ο ύψιστος τύπος της αγάπης που αναγνωρίζει 
κάτι από την αξία του αγαπημένου προσώπου ή αντικειμέ-
νου, αγάπη που βασίζεται σε αρχές και όχι σε συναισθήμα-
τα, αγάπη που εμπνέεται από το σεβασμό προς τις θαυμά-
σιες ιδιότητες του αντικειμένου της.»4 Χαρίσματα στερημένα 
από αγάπη, προκαλούν σύγχυση και διαιρέσεις στην εκ-
κλησία. Γι’αυτό, η υπερέχουσα οδός για τον καθένα με 
πνευματικά χαρίσματα είναι επίσης να κατέχει πλήρη και 
ανιδιοτελή αγάπη. «Ακολουθείτε την αγάπην και ζητείτε με-
τά ζήλου τα πνευματικά.» (Α΄Κορ. ιδ΄1). 
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Να Ζούμε για τη Δόξα του Θεού. Ο Παύλος μίλησε επί-

σης για τα πνευματικά χαρίσματα και στην προς Ρωμαίους 
επιστολή. Προτρέποντας τον κάθε πιστό να ζει για τη δόξα 
του Θεού (Ρωμ. ια΄36 - ιβ΄2), ο Παύλος και πάλι χρησιμο-
ποήσε τα μέλη του σώματος για να απεικονίσει την ποικιλία 
και συγχρόνως την ενότητα που χαρακτηρίζουν τους πι-
στούς οι οποίοι είναι ενωμένοι στην εκκλησία (εδ. 3-6). 

Αναγνωρίζοντας ότι η πίστη καθώς και τα πνευματικά 
χαρίσματα πηγάζουν από τη χάρη του Θεού, οι πιστοί πα-
ραμένουν ταπεινοί. ΄Οσο περισσότερα χαρίσματα έχει ένας 
πιστός, τόσο μεγαλύτερη είναι η πνευματική επιρροή του, 
και τόσο μεγαλύτερη θα είναι η εξάρτησή του από το Θεό. 

Στο κεφάλαιο αυτό ο Παύλος απαριθμεί τα ακόλουθα 
χαρίσματα: προφητεία (εμπνευσμένη ρητορική), διακονία 
(υπηρεσία), διδασκαλία, προτροπή (ενθάρρυνση), μετάδο-
ση (συμμετοχή), ηγεσία, έλεος (συμπάθεια). ΄Οπως στο 
κείμενο Α΄Κορ. ιβ΄, και εδώ τελείωσε το θέμα του με τη με-
γαλύτερη αρχή της Χριστιανοσύνης - την αγάπη (εδ.9). 

Ο Πέτρος παρουσίασε το θέμα των πνευματικών χαρι-
σμάτων με τη φράση «πάντων δε το τέλος επλησίασε». 
(Α΄Πέτρ. δ΄7). Το επείγον του χρόνου υπαγορεύει στους πι-
στούς να χρησιμοποιήσουν τα χαρίσματα, και ο ίδιος λέει: 
«Έκαστος κατά το χάρισμα το οποίον έλαβεν, υπηρετείτε 
κατά τούτο εις αλλήλους, ως καλοί οικονόμοι της πολυει-
δούς χάριτος του Θεού.» (εδ. 10). ΄Οπως ο Παύλος, και ο 
Πέτρος είπε ότι αυτά τα χαρίσματα δεν είναι για τη δόξα του 
εγώ, αλλά «διά να δοξάζηται εν πάσι ο Θεός» (εδ. 11). Και 
αυτός επίσης συνδέει την αγάπη με τα χαρίσματα. (εδ. 8). 

 
Η Ανάπτυξη της Εκκλησίας. Στην τρίτη και τελευταία 

του αναφορά για τα πνευματικά χαρίσματα, ο Παύλος προ-
τρέπει τους πιστούς: «Να περιπατήσητε αξίως της προ-
σκλήσεως καθ’ην προσεκλήθητε, μετά πάσης ταπεινοφρο-
σύνης και πραότητος, μετά μακροθυμίας, υποφέροντες αλ-
λήλους εν αγάπη, σπουδάζοντες να διατηρήτε την ενότητα 
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του Πνεύματος διά του συνδέσμου της ειρήνης.» (Εφεσ. 
δ΄1-3). 

Τα πνευματικά χαρίσματα συμβάλλουν στην ενθάρρυνση 
της ενότητας, που συντελεί στην αύξηση της εκκλησίας. 
«Εις ένα δε έκαστον ημών εδόθη η χάρις κατά το μέτρον 
της δωρεάς του Χριστού.» (εδ. 7). 

Ο ίδιος ο Χριστός «έδωκεν άλλους μεν αποστόλους, άλ-
λους δε προφήτας, άλλους δε ευαγγελιστάς, άλλους δε ποι-
μένας και διδασκάλους». Αυτά τα χαρίσματα είναι υπηρεσί-
ες προσανατολισμένες στις διακονίες «προς την τελειοποί-
ησιν των αγίων, διά το έργον της διακονίας, διά την οικοδο-
μήν του σώματος του Χριστού, εωσού καταντήσωμεν πά-
ντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του 
Υιού του Θεού, εις άνδρα τέλειον, εις μέτρον ηλικίας του 
πληρώματος του Χριστού». (εδ. 11-13). Εκείνοι που λαμβά-
νουν πνευματικά χαρίσματα, είναι για να υπηρετούν τους 
πιστούς, να τους εκπαιδεύουν για το είδος της διακονίας 
σύμφωνα με τα χαρίσματά τους. Αυτό οδηγεί την εκκλησία 
στην ωριμότητα για να φθάσουν στο τέλειο μέτρο της ηλικί-
ας του Χριστού. 

Αυτές οι διακονίες αυξάνουν την πνευματική σταθερότη-
τα και δύναμη της αντίστασης της εκκλησίας κατά των ψευ-
δών διδασκαλιών, έτσι που εμείς οι πιστοί «να μη ήμεθα 
πλέον νήπιοι, κυματιζόμενοι και περιφερόμενοι με πάντα 
άνεμον της διδασκαλίας, διά της δολιότητος των ανθρώ-
πων, διά της πανουργίας εις το μεθοδεύεσθαι την πλάνην. 
Αλλά αληθεύοντες εις την αγάπην, να αυξήσωμεν εις αυτόν 
κατά πάντα, όστις είναι η κεφαλή, ο Χριστός». (εδ. 14,15). 

Τελικά, εν Χριστώ, τα πνευματικά χαρίσματα επιφέρουν 
και την ενότητα και την ευημερία της εκκλησίας. «Εξ ού [του 
Χριστού] παν το σώμα συναρμολογούμενον και συνδεόμε-
νον διά πάσης συναφείας των συνεργούντων μελών, κατά 
την ανάλογον ενέργειαν ενός εκάστου μέρους, κάμνει την 
αύξησιν του σώματος προς οικοδομήν εαυτού, εν αγάπη.» 
(εδ. 16). Για να γνωρίσει η εκκλησία την αύξηση που επιθυ-



16.  Πνευματικά χαρίσματα και διακονίες 

 330

μεί ο Θεός, κάθε μέλος πρέπει να αξιοποιήσει τα θεία χαρί-
σματα. 

Σαν αποτέλεσμα, η εκκλησία γνωρίζει διπλή ανάπτυξη - 
μια ανάπτυξη σε αριθμό μελών και μια ανάπτυξη σε ατομι-
κά πνευματικά χαρίσματα. Και πάλι, η αγάπη αποτελεί μέ-
ρος αυτής της κλήσης, επειδή η εκκλησία μπορεί να πραγ-
ματοποιήσει αυτή την οικοδομή και να αυξηθεί μόνο αν 
χρησιμοποιήσει αυτά τα χαρίσματα με αγάπη. 

 
Αποτελέσματα των Πνευματικών Χαρισμάτων 

Κοινή Διακονία. Η Γραφή δεν υποστηρίζει την άποψη 
ότι οι ποιμένες πρέπει να διακονούν, ενώ τα μέλη απλώς να 
ζεσταίνουν τα καθίσματα περιμένοντας να τραφούν. Και οι 
ποιμένες και τα μέλη αποτελούν την εκκλησία, «λαός τον 
οποίον απέκτησεν ο Θεός». (Α΄Πέτρ. β΄9). Και οι δύο τάξεις 
είναι υπεύθυνες για την ευημερία της εκκλησίας. Καλούνται 
να εργασθούν μαζί, ο καθένας σύμφωνα με τα χαρίσματα 
που του έδωσε ο Χριστός. Η διαφορά στα χαρίσματα έχει 
ως αποτέλεσμα την ποικιλία των διακονιών ή υπηρεσιών, ό-
λοι ενωμένοι στη μαρτυρία τους να γνωστοποιήσουν πα-
ντού τη βασιλεία του Θεού και να ετοιμάσουν τον κόσμο να 
συναντήσουν το Σωτήρα τους. (Ματθ. κη΄18-20, Αποκ. ιδ΄6-
12). 

 
Ο Ρόλος των Ποιμένων. Η διδασκαλία των πνευματι-

κών χαρισμάτων τοποθετεί την ευθύνη της εκπαίδευσης του 
εκκλησιάσματος στους ώμους του ποιμένα. Ο Θεός καθό-
ρισε αποστόλους, προφήτες, ευαγγελιστές, ποιμένες και 
δασκάλους για να καταρτίσουν το λαό Του για διακονία. «Οι 
ποιμένες δεν πρέπει να κάνουν το έργο το οποίο ανήκει 
στην εκκλησία, επιβαρύνοντας έτσι τον εαυτό τους και ε-
μποδίζοντας τους άλλους να επιτελέσουν το καθήκον τους. 
Πρέπει να διδάξουν στα μέλη πώς να εργάζονται στην εκ-
κλησία και στην κοινωνία.»5  

Ο ποιμένας ο οποίος δεν έχει το χάρισμα της εκπαίδευ-
σης, δεν ανήκει στην ποιμαντορική διακονία, αλλά σε άλλο 
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τμήμα του έργου του Θεού.6 Η επιτυχία του σχεδίου του 
Θεού για την εκκλησία εξαρτάται από την προθυμία και την 
ικανότητα των ποιμένων της να εκπαιδεύσουν τα μέλη να 
χρησιμοποιήσουν τα θεόδοτα χαρίσματά τους. 

 
Χαρίσματα και Αποστολή. Ο Θεός δίνει πνευματικά 

χαρίσματα για να επωφεληθεί ολόκληρο το σώμα, και όχι 
μόνο τα άτομα που τα λαμβάνουν. Και καθώς ο δέκτης δε 
λαμβάνει το χάρισμα για τον εαυτό του, έτσι και η εκκλησία 
δε λαμβάνει το σύνολο των χαρισμάτων για τον εαυτό της. 
Ο Θεός επιδαψιλεύει στην εκκλησιαστική κοινότητα χαρί-
σματα, για να ετοιμασθεί και να εκπληρώσει την αποστολή 
της στον κόσμο που Αυτός της ανέθεσε. 

Τα πνευματικά χαρίσματα δεν είναι ανταμοιβή για ένα 
καλώς επιτελούμενο έργο, αλλά είναι όργανα για να γίνει το 
έργο σωστά. Το ΄Αγιο Πνεύμα συνήθως δίνει χαρίσματα 
που να συνδυάζονται με τα φυσικά χαρίσματα ενός προ-
σώπου, αν και τα φυσικά χαρίσματα δεν είναι πνευματικά 
χαρίσματα. Προηγείται η αναγέννηση για να ενεργήσει το 
΄Αγιο Πνεύμα σε μια ψυχή. Πρέπει να αναγεννηθούμε για 
να προικισθούμε με πνευματικά χαρίσματα. 

 
Ενότητα στην Ποικιλομορφία. ΄Οχι Ομοιομορφία. Με-

ρικοί Χριστιανοί προσπαθούν να κάνουν τον κάθε πιστό 
σαν τον εαυτό τους. Αυτό είναι ανθρώπινο σχέδιο, όχι θείο. 
Το ότι η εκκλησία παραμένει ενωμένη παρά την ποικιλία 
πνευματικών χαρισμάτων, δείχνει τη συμπληρωματική φύ-
ση των χαρισμάτων. Δείχνει ότι η πρόοδος της εκκλησίας 
του Θεού εξαρτάται από τον κάθε πιστό. Η πρόθεση του 
Θεού είναι όλα τα χαρίσματα, οι διακονίες, οι λειτουργίες 
μέσα στην εκκλησία να αναμιγνύονται στο έργο της οικοδο-
μής επάνω στο θεμέλιο που τέθηκε από την εκκλησία μέσα 
στην ιστορία. Επάνω στο Χριστό, τον ακρογωνιαίο λίθο 
«πάσα η οικοδομή συναρμολογουμένη αυξάνεται εις ναόν 
άγιον εν Κυρίω». (Εφεσ. β΄21). 
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Μαρτυρία - ο Σκοπός των Χαρισμάτων. Οι πιστοί λαμ-
βάνουν ποικιλία χαρισμάτων, ένδειξη ότι ο καθένας έχει ε-
ξατομικευμένη διακονία. ΄Ομως ο κάθε πιστός πρέπει να 
είναι ικανός να δώσει μαρτυρία της πίστης του, να μιλάει για 
τις αρχές του και να λέει στον κόσμο τι ο Θεός έκανε στη 
ζωή του. Ο σκοπός για τον οποίο ο Θεός έδωσε το κάθε 
χάρισμα, άσχετα ποιο είναι αυτό, είναι για να καταστήσει 
ικανόν αυτόν που το κατέχει, να δώσει τη μαρτυρία του. 

 
Η Αποτυχία Χρήσης των Πνευματικών Χαρισμάτων. 

Οι πιστοί που αρνούνται να χρησιμοποιήσουν τα πνευματι-
κά τους χαρίσματα, όχι μόνο διαπιστώνουν ότι τα χαρίσμα-
τά τους ατροφούν, αλλά επίσης διακινδυνεύουν και την αιώ-
νια ζωή τους. Με τρυφερό ενδιαφέρον ο Ιησούς προειδο-
ποιεί  σοβαρά ότι ο δούλος ο οποίος δε χρησιμοποιεί το τά-
λαντό του, δεν είναι λιγότερος από έναν «πονηρό δούλο και 
οκνηρό», ο οποίος στερήθηκε την αιώνια ανταμοιβή. (Ματθ. 
κε΄26-30).7  Ο άπιστος δούλος χωρίς δυσκολία παραδέχθη-
κε ότι η αποτυχία του ήταν εσκεμμένη και προμελετημένη. 
Έτσι, έφερε την ευθύνη για την αποτυχία του. «Στη μεγάλη 
τελική ημέρα της κρίσης εκείνοι που παρασύρθηκαν παρα-
μερίζοντας τις ευκαιρίες και αποφεύγοντας τις ευθύνες, θα 
τοποθετηθούν από το μεγάλο Κριτή με τους κακοποιούς.8 

 
Ανακάλυψη Πνευματικών Χαρισμάτων.  

Τα μέλη για να συμμετέχουν με επιτυχία στην αποστολή 
της εκκλησίας, πρέπει να κατανοήσουν τα χαρίσματά τους. 
Τα χαρίσματα λειτουργούν σαν πυξίδα, κατευθύνοντας τον 
κάτοχο προς την υπηρεσία και τη χαρά της ζωής «εν αφθο-
νία». (Ιωάν. ι΄10). Στην έκταση που «αποφασίζουμε να μην 
αναγνωρίσουμε ή απλώς να αμελήσουμε να αναπτύξουμε 
και να αξιοποιήσουμε τα χαρίσματά μας, η εκκλησία δεν 
είναι αυτό που έπρεπε να είναι. Είναι λιγότερο από ό,τι ο 
Θεός την ήθελε να είναι.9 

Η διαδικασία ανακάλυψης των πνευματικών χαρισμάτων 
μας10 πρέπει να χαρακτηρίζεται από τα ακόλουθα: 
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Πνευματική Προετοιμασία. Οι απόστολοι προσευχήθη-

καν θερμά για να έχουν ευγλωττία ώστε να οδηγήσουν τους 
αμαρτωλούς στο Χριστό. Παραμέρισαν τις διαφορές και τις 
επιθυμίες για υπεροχή που υπήρχαν ανάμεσά τους. Ομο-
λογία αμαρτιών και μετάνοια τους έφεραν σε στενότερη επι-
κοινωνία με το Χριστό. Εκείνοι που δέχονται το Χριστό σή-
μερα, χρειάζονται παρόμοια πείρα για την ετοιμασία του 
βαπτίσματος του Αγίου Πνεύματος. 

Το βάπτισμα του Αγίου Πνεύματος δεν είναι ένα γεγονός 
μια για πάντα. Μπορούμε να έχουμε την εμπειρία του κάθε 
μέρα.11 Χρειαζόμαστε να παρακαλούμε τον Κύριο για το 
βάπτισμα αυτό, επειδή δίνει στην εκκλησία δύναμη να δια-
κηρύττει το ευαγγέλιο. Για να κάνουμε αυτό, πρέπει κάθε 
μέρα να παραχωρούμε τη ζωή μας στο Θεό, να μένουμε 
στο Χριστό και να Του ζητάμε σοφία για να ανακαλύψουμε 
τα χαρίσματά μας. (Ιακ. α΄5). 

 
Μελέτη της Γραφής. Η συνοδευόμενη με προσευχή με-

λέτη μας για το τι διδάσκει η Καινή Διαθήκη σχετικά με τα 
πνευματικά χαρίσματα, επιτρέπει στο ΄Αγιο Πνεύμα να ε-
ντυπώσει στη διάνοιά μας την ειδική διακονία που προορίζει 
για μας. Είναι σπουδαίο να πιστεύουμε ότι ο Θεός μας έ-
δωσε τουλάχιστον ένα χάρισμα να το χρησιμοποιήσουμε 
στην υπηρεσία Του. 

 
Άνοιγμα προς την Καθοδήγηση της Πρόνοιας. Δε θα 

χρησιμοποιήσουμε εμείς το ΄Αγιο Πνεύμα, αλλά το ΄Αγιο 
Πνεύμα θα χρησιμοποιήσει εμάς, «διότι ο Θεός είναι ο ε-
νεργών εν υμίν και το θέλειν και το ενεργείν, κατά την ευδο-
κίαν αυτού.» (Φιλιπ. β΄13). Είναι προνόμιο να είμαστε πρό-
θυμοι να εργασθούμε σε οποιοδήποτε τομέα υπηρεσίας η 
Θεία Πρόνοια παρουσιάζει. Πρέπει να δώσουμε στο Θεό 
την ευκαιρία να εργασθεί διαμέσου άλλων να ζητήσουν τη 
βοήθειά μας. Έτσι, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να ανταπο-
κριθούμε στις ανάγκες της εκκλησίας οποτεδήποτε αυτές 
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παρουσιάζονται. Χωρίς φόβο ας δοκιμάσουμε νέα πράγμα-
τα, αλλά και να αισθανόμασθε ελεύθεροι να γνωστοποιούμε 
τα τάλαντα και τις πείρες μας σε εκείνους που ζητούν τη 
βοήθειά μας. 

 
Επιβεβαίωση από το Σώμα της Εκκλησίας. Αφού ο 

Θεός δίνει αυτά τα χαρίσματα για την οικοδομή της εκκλη-
σίας, πρέπει να περιμένουμε η τελική επιβεβαίωση των χα-
ρισμάτων μας να προέλθει από την κρίση του σώματος του 
Χριστού και όχι από τα δικά μας αισθήματα. Συχνά είναι πιο 
δύσκολο να αναγνωρίσει κανείς τα δικά του χαρίσματα από 
ό,τι των άλλων. ΄Οχι μόνο οφείλουμε πρόθυμα να ακού-
σουμε τι έχουν οι άλλοι να μας πουν για τα χαρίσματά μας, 
αλλά είναι σπουδαίο να αναγνωρίσουμε και να επιβεβαιώ-
σουμε τα χαρίσματα του Θεού προς τους άλλους. 

Τίποτε δε μας γεμίζει και δεν είναι πιο συναρπαστικό 
από το να γνωρίζουμε ότι κατέχουμε τη θέση ή τη διακονία 
ή την υπηρεσία που η Θεία Πρόνοια μας υπέδειξε. Τι ευλο-
γία για μας να χρησιμοποιήσουμε στην υπηρεσία Του το 
χάρισμα που ο Χριστός μάς έδωσε διαμέσου του Αγίου 
Πνεύματος! Ο Χριστός λαχταράει να δώσει τα χαρίσματά 
Του. Σήμερα μπορούμε να δεχθούμε την πρόσκλησή Του 
και να ανακαλύψουμε τι μπορούν να κάνουν τα χαρίσματά 
Του σε μια ζωή πλήρη Αγίου Πνεύματος. 
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Οι Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης   
Ημέρας  Πιστεύουν . . . 
 
Ένα από τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος είναι 

η προφητεία. Αυτό το χάρισμα αποτελεί αναγνωρι-

στικό σημείο του Υπολοίπου της εκκλησίας και εκ-

δηλώθηκε στη διακονία της Ελένης Χουάιτ. Ως αγ-

γελιοφόρος του Κυρίου, τα γραπτά της είναι μια 

συνεχής και αυθεντική πηγή της αλήθειας, τα ο-

ποία εξασφαλίζουν στην εκκλησία παρηγοριά, κα-

θοδήγηση, διδασκαλία και επανόρθωση. Επίσης 

κάνουν σαφές ότι η Γραφή είναι ο κανόνας με βά-

ση του οποίου πρέπει να ελέγχονται όλες οι διδα-

σκαλίες και οι εμπειρίες.- 

Βασικές Διδαχές, 17 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17 
 

ΤΟ ΧΑΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΑΣ 
 

Ο Ιωσαφάτ, βασιλιάς του Ιούδα, ήταν θλιμμένος. Τα ε-
χθρικά στρατεύματα τους είχαν περικυκλώσει και η προο-
πτική φαινόταν απελπιστική. «Και εφοβήθη ο Ιωσαφάτ, και 
εδόθη εις το να εκζητή τον Κύριον, και εκήρυξε νηστείαν διά 
παντός του Ιούδα.» (Β΄Χρον. κ΄3). Ο λαός άρχισε να συρρέ-
ει στο ναό και να εκλιπαρεί το έλεος του Θεού για απελευ-
θέρωση. 

Καθώς ο Ιωσαφάτ προΐστατο στη συνάθροιση αυτή της 
προσευχής, παρακάλεσε το Θεό να αλλάξει τις περιστάσεις, 
λέγοντας: «Κύριε, Θεέ των πατέρων ημών, δεν είσαι συ ο 
Θεός ο εν τω ουρανώ; και δεν είσαι συ ο κυριεύων επί πά-
ντα τα βασίλεια των εθνών, και δεν είναι εν τη χειρί σου η 
δύναμις και η ισχύς, και ουδείς δύναται να αντισταθή εις 
σε;» (εδ. 6). Στο παρελθόν ο Θεός δεν προστάτευσε τους 
δικούς Του; Δεν έδωσε τη γη αυτή στον εκλεκτό λαό Του; 
Έτσι, ο Ιωσαφάτ ικέτευσε: «Θεέ ημών, δεν θέλεις κρίνει αυ-
τούς; Διότι δεν υπάρχει εις ημάς δύναμις . . . και δεν εξεύ-
ρομεν τί να κάμωμεν, αλλ’επί σε είναι οι οφθαλμοί ημών.» 
(εδ.12). 

Καθώς όλος ο λαός Ιούδα στεκόταν μπροστά στον Κύρι-
ο, κάποιος Ιααζιήλ σηκώθηκε. Το μήνυμά του ενέπνευσε 
θάρρος και έδωσε κατεύθυνση στο φοβισμένο λαό όταν εί-
πε: «Μη φοβείσθε σεις . . .  διότι η μάχη δεν είναι ημών αλ-
λά του Θεού . . . Δεν θέλετε πολεμήσει σεις εν ταύτη τη μά-
χη. Παρουσιάσθητε, στήτε και ιδέτε την μεθ’υμών σωτηρίαν 
του Κυρίου . . .  και ο Κύριος είναι μεθ’υμών.» (εδ. 15-17). 
Το πρωί ο βασιλιάς Ιωσαφάτ είπε στο στράτευμά του: «Πι-
στεύσατε εις Κύριον τον Θεόν υμών και θέλετε στερεωθή. 
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Πιστεύσατε εις τους προφήτας αυτού και θέλετε ευοδωθή.»1 
(εδ. 20). 

Αυτός ο βασιλιάς έδειξε τέτοια πίστη στον ελάχιστα γνω-
στό προφήτη, τον Ιααζιήλ, που αντικατέστησε τα στρατεύ-
ματα της εμπροσθοφυλακής του με χορωδία που έψαλλαν 
και δοξολογούσαν τον Κύριο και τη μεγαλοπρέπεια της α-
γιότητάς Του. Καθώς οι ύμνοι της πίστης γέμιζαν την ατμό-
σφαιρα, ο Κύριος εργαζόταν προκαλώντας σύγχυση μεταξύ 
των συμμαχικών στρατευμάτων κατά του Ιούδα. Η σφαγή 
ήταν τόσο μεγάλη, ώστε «ουδείς διεσώθη». (εδ. 24). 

Ο Ιααζιήλ ήταν ο ομιλών από μέρους του Θεού σε μια 
δεδομένη στιγμή. 

Οι προφήτες έπαιξαν ζωτικό ρόλο στα χρόνια της Πα-
λαιάς και της Καινής Διαθήκης. Αλλά η προφητεία σταμάτη-
σε να λειτουργεί όταν ολοκληρώθηκε η Γραφή; Για να 
βρούμε την απάντηση ας ξαναγυρίσουμε στην προφητική 
ιστορία. 

 
Το Προφητικό Χάρισμα στη Βιβλική Εποχή 

Αν και η αμαρτία έθεσε τέλος στην επικοινωνία μεταξύ 
Θεού και ανθρώπων (Ησ. νθ΄2), ο Θεός δεν έθεσε τέλος 
στην οικειότητά Του με την ανθρωπότητα. Αντίθετα, δη-
μιούργησε άλλες μεθόδους επικοινωνίας. ΄Αρχισε να στέλ-
νει τα μηνύματά Του για ενθάρρυνση, ενημέρωση και επιτί-
μηση διαμέσου των προφητών.2 

Στη Γραφή ο προφήτης είναι «κάποιος που λαμβάνει μη-
νύματα από το Θεό και τα μεταφέρει στο λαό Του».3 Οι 
προφήτες δεν προφήτευαν με δική τους πρωτοβουλία, 
«διότι δεν ήλθε ποτέ προφητεία εκ θελήματος ανθρώπου, 
αλλ’υπό του Πνεύματος του Αγίου κινούμενοι ελάλησαν οι 
άγιοι άνθρωποι του Θεού». (Β΄Πέτρ. α΄21). 

Στην Παλαιά Διαθήκη η λέξη προφήτης είναι συνήθως η 
μετάφραση της εβραϊκής λέξης ναμπί. Η έννοιά της εκφρά-
ζεται στην Έξοδο ζ΄1,2: «Και είπε Κύριος προς τον Μωυ-
σήν, Ιδού, εγώ σε κατέστησα Θεόν εις τον Φαραώ, και ο 
Ααρών ο αδελφός σου θέλει είσθαι προφήτης σου. Συ θέ-
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λεις λαλήσει πάντα όσα σε προστάζω, ο δε Ααρών ο αδελ-
φός σου θέλει λαλήσει προς τον Φαραώ.» Η σχέση του 
Μωυσή προς το Φαραώ ήταν όπως αυτή του Θεού προς το 
λαό Του. Και καθώς ο Ααρών γνωστοποιούσε τα λόγια του 
Μωυσή στο Φαραώ, έτσι ο προφήτης μετέφερε τα λόγια του 
Θεού στο λαό. Η λέξη προφήτης λοιπόν υποδηλώνει ένα 
κατά θεία υπόδειξη άτομο που μιλάει για το Θεό. 

«Βλέπων» μια μετάφραση από τα εβραϊκά ροέχ (Ησ. 
λ΄10) ή κοζέχ (Β΄Σαμ. κδ΄11, Β΄Βασ. ιζ΄13) είναι μια ακόμη 
ονομασία για τα πρόσωπα με το προφητικό χάρισμα. Οι 
λέξεις προφήτης και βλέπων έχουν στενή σχέση. Η Γραφή 
εξηγεί: «Το πάλαι εν τω Ισραήλ, οπότε τις υπήγαινε να ερω-
τήση τον Θεόν, έλεγεν ούτως, Έλθετε ας υπάγωμεν έως εις 
τον βλέποντα. Διότι ο σήμερον προφήτης εκαλείτο το πάλαι 
ο βλέπων.» (Α΄Σαμ. θ΄9). Η ονομασία ο βλέπων τόνιζε τη 
λήψη θείου μηνύματος από τον προφήτη. Ο Θεός αποκά-
λυπτε στα «μάτια» ή στη διάνοια των προφητών την πλη-
ροφορία που ήθελε αυτοί να μεταβιβάσουν στο λαό Του. 

Καθώς κυλούσαν τα χρόνια, ο Θεός έδινε αποκαλύψεις 
του θελήματός Του στο λαό Του με άτομα τα οποία είχαν το 
χάρισμα της προφητείας. «Βεβαίως Κύριος ο Θεός δεν θέ-
λει κάμει ουδέν, χωρίς να αποκαλύψη το απόκρυφον αυτού 
εις τους δούλους αυτού τους προφήτας.» (Αμώς γ΄7, Εβρ. 
α΄1). 

 
Οι Λειτουργίες του Προφητικού Χαρίσματος στην 

Καινή Διαθήκη. Η Καινή Διαθήκη δίνει στην προφητεία ε-
ξέχουσα θέση μεταξύ των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύμα-
τος, τοποθετημένη μια φορά στην πρώτη θέση και δύο φο-
ρές στη δεύτερη θέση ανάμεσα στις διακονίες τις πιο χρήσι-
μες για την εκκλησία. (Ρωμ. ιβ΄6, Α΄Κορ. ιβ΄28, Εφεσ. δ΄11). 
Αυτό ενθαρρύνει τους πιστούς να επιθυμούν ειδικά αυτό το 
χάρισμα. (Α΄Κορ. ιδ΄1,39). 

Η Καινή Διαθήκη υποδεικνύει ότι οι προφήτες είχαν τα 
ακόλουθα λειτουργήματα:4  
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1. Συμπαραστέκονται στη θεμελίωση της εκκλησίας. 
Η εκκλησία εποικοδομήθηκε «επί το θεμέλιον των αποστό-
λων και προφητών, όντος ακρογωνιαίου λίθου αυτού του 
Ιησού Χριστού». (Εφεσ. β΄20,21). 

2. Πρωτοστάτησαν στην εξάπλωση της αποστολής 
της εκκλησίας. Μέσα από τους προφήτες το ΄Αγιο Πνεύμα 
έκλεξε τον Παύλο και το Βαρνάβα για το πρώτο ιεραποστο-
λικό ταξίδι τους (Πράξ. ιγ΄1,2), και τους κατεύθυνε πού έ-
πρεπε να εργασθούν ως ιεραπόστολοι. (Πράξ. ις΄6-10). 

3. Εποικοδομούσαν την εκκλησία. «Ο δε προφητεύ-
ων, λαλεί προς ανθρώπους εις οικοδομήν και προτροπήν 
και παρηγορίαν», λέει ο Παύλος και προσθέτει πιο συγκε-
κριμένα, «ο δε προφητεύων, την εκκλησίαν οικοδομεί». 
(Α΄Κορ. ιδ΄3,4). Μαζί με τα άλλα χαρίσματα, ο Θεός έδωσε 
την προφητεία στην εκκλησία για να ετοιμάσει τους πιστούς 
«διά το έργον της διακονίας, διά την οικοδομήν του σώμα-
τος του Χριστού.» (Εφεσ. δ΄12). 

4. ΄Ενωναν και προστάτευσαν την εκκλησία. Οι προ-
φήτες βοήθησαν για να επιφέρουν «την ενότητα της πίστε-
ως», να προστατεύσουν τους πιστούς από τις ψευδείς δι-
δασκαλίες, για να μην είναι «πλέον νήπιοι, κυματιζόμενοι 
και περιφερόμενοι με πάντα άνεμον διδασκαλίας διά της 
δολιότητος των ανθρώπων, διά της πανουργίας εις το με-
θοδεύεσθαι την πλάνην». (Εφεσ. δ΄13,14). 

5. Προειδοποίησαν για επερχόμενες δυσκολίες. Ένας 
προφήτης της Καινής Διαθήκης προειδοποίησε για μια επι-
κείμενη πείνα. Ανταποκρινόμενη η εκκλησία, πήρε την 
πρωτοβουλία ενός προγράμματος να βοηθήσει εκείνους 
που υπέφεραν από την πείνα. (Πράξ. ια΄27-30). ΄Αλλοι 
προφήτες μίλησαν για τη σύλληψη και φυλάκιση του Παύ-
λου στην Ιερουσαλήμ. (Πράξ. κ΄23, κα΄4,10-14). 

6. Επικύρωσαν την πίστη σε στιγμές διαμάχης. Στην 
πρώτη εκκλησιαστική σύνοδο, το ΄Αγιο Πνεύμα οδήγησε 
την εκκλησία σε μια απόφαση για ένα επίμαχο θέμα σχετικά 
με τη σωτηρία των εξ εθνών Χριστιανών. Τότε, διαμέσου 
των προφητών, το ΄Αγιο Πνεύμα στήριξε τους πιστούς στην 
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αληθινή διδασκαλία. Αφού μεταφέρθηκε η απόφαση της 
συνόδου στα μέλη, «ο Ιούδας δε και ο Σίλας όντες και αυτοί 
προφήται, παρηγόρησαν τους αδελφούς διά λόγων πολ-
λών, και επεστήριξαν αυτούς». (Πράξ. ιε΄32). 

 
Το Προφητικό Χάρισμα στις Έσχατες Ημέρες 

Πολλοί Χριστιανοί πιστεύουν ότι το χάρισμα της προφη-
τείας σταμάτησε με το τέλος της αποστολικής εποχής. Αλλά 
η Βίβλος αποκαλύπτει την ιδιαίτερη ανάγκη της εκκλησίας 
για θεία οδηγία κατά την κρίση του έσχατου καιρού. Βε-
βαιώνει για μια συνεχή ανάγκη εξασφάλισης προφητικού 
χαρίσματος μετά την εποχή της Καινής Διαθήκης. 

 
Συνέχιση των Πνευματικών Χαρισμάτων. Δεν υπάρχει 

βιβλική μαρτυρία ότι ο Θεός θα αποσύρει τα πνευματικά 
χαρίσματα που έδωσε στην εκκλησία πριν αυτά να έχουν 
ολοκληρώσει την αποστολή τους, τα οποία, κατά τον Παύ-
λο, είναι για να φέρουν στην εκκλησία «την ενότητα της πί-
στεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, εις άνδρα 
τέλειον, εις μέτρον ηλικίας του πληρώματος του Χριστού». 
(Εφεσ. δ΄13). Εφόσον η εκκλησία δεν έφθασε στην εμπειρία 
αυτή, χρειάζεται ακόμη όλα τα χαρίσματα του Πνεύματος. 
Αυτά τα χαρίσματα, συμπεριλαμβανομένου και του χαρί-
σματος της προφητείας, θα συνεχίσουν να ενεργούν προς 
όφελος του λαού του Θεού μέχρι να επιστρέψει ο Χριστός. 
Κατά συνέπεια, προειδοποιεί ο Παύλος τους πιστούς «το 
Πνεύμα μη σβύνετε, προφητείας μη εξουθενείτε» (Α΄Θεσ. 
ε΄19,20), και συμβουλεύει «ζητείτε μετά ζήλου τα πνευματι-
κά, μάλλον δε το να προφητεύητε». (Α΄Κορ. ιδ΄1). 

Αυτά τα χαρίσματα δεν εκδηλώθηκαν πάντοτε σε αφθο-
νία στη χριστιανική εκκλησία.5 Μετά το θάνατο των αποστό-
λων, οι προφήτες έχαιραν εκτίμησης σε πολλούς κύκλους 
μέχρι το 300 μ.Χ.6 Αλλά η πτώση της πνευματικότητας στην 
εκκλησία και σαν αποτέλεσμα η αποστασία (δείτε το κεφά-
λαιο 12), οδήγησαν στην ελάττωση τόσο της παρουσίας του 
Αγίου Πνεύματος όσο και των χαρισμάτων Του. Συγχρόνως, 
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ψευδοπροφήτες δημιούργησαν δυσπιστία στα προφητικά 
χαρίσματα.7 

Η παρακμή των προφητικών χαρισμάτων σε ορισμένες 
περιόδους της εκκλησιαστικής ιστορίας δε σημαίνει ότι ο 
Θεός είχε αποσύρει το χάρισμα για πάντα. Η Βίβλος δείχνει 
πως, καθώς το τέλος πλησιάζει, το χάρισμα θα είναι παρόν 
για να παρασταθεί στην εκκλησία κατά τα δύσκολα χρόνια. 
Και περισσότερο από αυτό, δείχνει μια αυξάνουσα δραστη-
ριότητα του χαρίσματος. 

 
Το Προφητικό Χάρισμα Ακριβώς πριν από τη Δευτέ-

ρα Παρουσία. Ο Θεός έδωσε το χάρισμα της προφητείας 
στον Ιωάννη το Βαπτιστή να ανακοινώσει την πρώτη έλευ-
ση του Χριστού. Κατά τον ίδιο τρόπο πρέπει να περιμένου-
με από Αυτόν να στείλει το προφητικό χάρισμα και πάλι για 
να δοθεί το μήνυμα της Δευτέρας Παρουσίας, για να έχει ο 
καθένας την ευκαιρία να ετοιμασθεί να συναντήσει το Σω-
τήρα. 

Ο Χριστός αναφέρει ότι θα εγερθούν ψευδοπροφήτες ως 
ένα από τα σημεία της επικείμενης έλευσής Του. (Ματθ. 
κδ΄11,24). Αν δεν υπήρχαν αληθινοί προφήτες κατά τα τέλη 
των αιώνων, ο Χριστός θα εφιστούσε την προσοχή εναντίον 
των διατεινομένων ότι έχουν αυτό το χάρισμα. Η προειδο-
ποίησή Του εναντίον των ψευδοπροφητών υπονοεί ότι θα 
υπάρχουν και αληθινοί προφήτες. 

Ο προφήτης Ιωήλ προείπε μια ιδιαίτερη έκχυση του 
προφητικού χαρίσματος ακριβώς πριν από την επιστροφή 
του Χριστού. «Και μετά ταύτα θέλω εκχέει το Πνεύμα μου 
επί πάσαν σάρκα. Και θέλουσι προφητεύσει οι υιοί σας και 
αι θυγατέρες σας. Οι πρεσβύτεροί σας θέλουσιν ενυπνια-
σθή ενύπνια, οι νεανίσκοι σας θέλουσιν ιδεί οράσεις. Και έτι 
επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου εν ταις ημέ-
ραις εκείναις θέλω εκχέει το Πνεύμα μου. Και θέλω δείξει 
τέρατα εν τοις ουρανοίς και επί της γης, αίμα, και πυρ, και 
ατμίδα καπνού. Ο ήλιος θέλει μεταστραφή εις σκότος, και η 
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σελήνη εις αίμα, πριν έλθη η ημέρα του Κυρίου η μεγάλη 
και επιφανής.» (Ιωήλ β΄28-31). 

Η πρώτη Πεντηκοστή είδε μια αξιοσημείωτη εκδήλωση 
του Πνεύματος. Ο Πέτρος αναφερόμενος στην προφητεία 
του Ιωήλ λέει ότι ο Θεός είχε υποσχεθεί παρόμοιες ευλογί-
ες. (Πράξ. β΄2-21). Οπωσδήποτε πρέπει να αναρωτηθούμε 
αν η προφητεία του Ιωήλ έφθασε στην τελική εκπλήρωσή 
της κατά την Πεντηκοστή, ή αν θα υπάρξει και μια άλλη εκ-
πλήρωση πιο ολοκληρωμένη. Δεν έχουμε καμιά απόδειξη 
αν τα φαινόμενα στον ήλιο και στη σελήνη που ανέφερε ο 
Ιωήλ προηγήθηκαν ή ακολούθησαν αυτή την επιφοίτηση 
του Αγίου Πνεύματος. Αυτά τα φαινόμενα δε συνέβησαν 
παρά αιώνες αργότερα. (Δείτε το κεφάλαιο 24). 

Η Πεντηκοστή λοιπόν, είναι μια πρόγευση της εκδήλω-
σης του Αγίου Πνεύματος πριν από τη Δευτέρα Παρουσία. 
΄Οπως η πρώιμη βροχή στην Παλαιστίνη πέφτει το φθινό-
πωρο, λίγο μετά τη σπορά, η έκχυση του Αγίου Πνεύματος 
στην Πεντηκοστή εγκαινιάσθηκε με την επιφοίτησή Του. Η 
πλήρης και τελική εκπλήρωση της προφητείας του Ιωήλ α-
νταποκρίνεται στην όψιμη βροχή, η οποία πέφτοντας την 
άνοιξη ωριμάζει το σπόρο. (Ιωήλ β΄23). Το ίδιο, επιδαψί-
λευση του θείου Πνεύματος θα λάβει χώρα ακριβώς πριν 
από τη Δευτέρα Παρουσία, μετά τα προλεχθέντα σημεία 
στον ήλιο, στη σελήνη και στα άστρα. (Ματθ. κδ΄29, Αποκ. 
ς’12-17, Ιωήλ β΄31). ΄Οπως η όψιμη βροχή, αυτή η τελική 
επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος θα ωριμάσει το θερισμό 
της γης. (Ματθ. ιγ΄30,39), «και πας όστις επικαλεσθή το ό-
νομα του Κυρίου, θέλει σωθή». (Ιωήλ β΄32). 

 
Το Προφητικό Χάρισμα στην Εκκλησία του Υπολοί-

που. Η Αποκάλυψη ιβ΄ αναφέρει δύο μεγάλες περιόδους 
διωγμών. Κατά την πρώτη περίοδο η οποία εκτείνεται από 
το 538 μ.Χ. μέχρι το 1798 μ.Χ. (Αποκ. ιβ΄6,14, δείτε το κε-
φάλαιο 12) οι πιστοί υπέφεραν έντονο διωγμό. Και πάλι, 
ακριβώς πριν από τη Δευτέρα Παρουσία ο Σατανάς θα επι-
τεθεί στους «λοιπούς του σπέρματος αυτής», στην εκκλησία 
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του Υπολοίπου η οποία αρνείται να εγκαταλείψει την υπο-
ταγή της στο Χριστό. Η Αποκάλυψη χαρακτηρίζει τους πι-
στούς οι οποίοι αποτελούν το Υπόλοιπον ως «τους φυλάτ-
τοντας τας εντολάς του Θεού και έχοντας την μαρτυρίαν του 
Ιησού Χριστού». (Αποκ. ιβ΄17). 

Το ότι η φράση «την μαρτυρίαν του Ιησού» αναφέρεται 
στην προφητική αποκάλυψη, φαίνεται καθαρά από τις τε-
λευταίες συνομιλίες ανάμεσα στον άγγελο και στον Ιωάννη.8  

Κοντά στο τέλος του βιβλίου ο άγγελος προσδιορίζεται 
ως «σύνδουλός σου και των αδελφών σου, οίτινες έχουσι 
την μαρτυρίαν του Ιησού» (Αποκ. ιθ΄10), και «σύνδουλός 
σου και των αδελφών σου των προφητών» (Αποκ. κβ΄9). 
Αυτές οι παράλληλες εκφράσεις κάνουν σαφές ότι οι προ-
φήτες είναι οι οποίοι έχουν «την μαρτυρίαν του Ιησού».9 Αυ-
τό εξηγεί η δήλωση του αγγέλου ότι «η μαρτυρία του Ιησού 
είναι το πνεύμα της προφητείας». (Αποκ. ιθ΄10). 

Ας διαβάσουμε το ακόλουθο σχόλιο επάνω στο κείμενο 
αυτό: «‘’Διότι η μαρτυρία του Ιησού [φέρεται από τον Ιησού] 
είναι [αποτελεί] το πνεύμα της προφητείας.’’ Αυτό . . .  ιδιαί-
τερα καθορίζει τους αδελφούς οι οποίοι κρατούν τη μαρτυ-
ρία του Ιησού ως κατέχοντες την προφητική έμπνευση.  
Κατ’ουσίαν, η μαρτυρία του Ιησού αντιστοιχεί με τη φράση ο 
Ιησούς μαρτυρεί (xxii.20). Είναι η αυτοαποκάλυψη του Ιη-
σού (σύμφωνα με το εδάφιο Αποκ. α΄1, που οφείλεται τελι-
κά στο Θεό) η οποία θέτει σε ενέργεια τους χριστιανούς 
προφήτες.»10 

Έτσι, η έκφραση το Πνεύμα της προφητείας μπορεί να 
αναφέρεται 

1) στο ΄Αγιο Πνεύμα που εμπνέει τον προφήτη με απο-
κάλυψη από το Θεό, 

2) στην ενέργεια του χαρίσματος της προφητείας, 
3) στο διάμεσο της ίδιας της προφητείας. 
Το προφητικό χάρισμα, η μαρτυρία του Ιησού «στην εκ-

κλησία με διάμεσο την προφητεία»11, περιέχει ένα διακριτι-
κό χαρακτηριστικό της εκκλησίας του Υπολοίπου. Ο Ιερεμί-
ας συνδέει την εξάλειψη αυτού του χαρίσματος με την ανο-
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μία. «Νόμος δεν υπάρχει, ουδέ οι προφήται αυτής ευρί-
σκουσιν όρασιν παρά Κυρίου.» (Θρήν. β΄9). Η Αποκάλυψη 
ταυτίζει την κατοχή των δύο ως διακριτικά χαρακτηριστικά 
της εκκλησίας των εσχάτων ημερών, αναφερόμενη στους 
πιστούς ως «τους φυλάττοντας τας εντολάς του Θεού και 
έχοντας την μαρτυρίαν του Ιησού Χριστού» - το προφητικό 
χάρισμα (Αποκ. ιβ΄17).  

Ο Θεός έδωσε το προφητικό χάρισμα στην «εκκλησία» 
της Εξόδου για να οργανώσει, να διδάξει και να κατευθύνει 
το λαό Του. (Πράξ. ζ΄38). «Διά προφήτου ανεβίβασεν ο Κύ-
ριος τον Ισραήλ εξ Αιγύπτου, και διά προφήτου διεφυλά-
χθη.» (Ωσηέ. ιβ΄13). Δεν προκαλεί λοιπόν έκπληξη να 
βρούμε αυτό το χάρισμα μεταξύ εκείνων οι οποίοι συμμετέ-
χουν στην ύστατη έξοδο - τη διαφυγή από τον πλανήτη γη 
τον μολυσμένο από την αμαρτία - στην ουράνια Χαναάν. 
Αυτή η έξοδος, την οποία ακολουθεί η Δευτέρα Παρουσία 
είναι η τελική και πλήρης εκπλήρωση του εδ. Ησ. ια΄11. «Εν 
εκείνη τη ημέρα ο Κύριος θέλει βάλει την χείρα αυτού πάλιν 
δευτέραν φοράν διά να αναλάβη το υπόλοιπον του λαού 
αυτού, το οποίον μένει.» 

 
Βοήθεια στην Τελική Κρίση. Η Γραφή αποκαλύπτει ότι 

ο λαός του Θεού στις έσχατες ημέρες της ιστορίας της γης 
θα γνωρίσει το μεγάλο θυμό της δύναμης του σατανικού 
δράκοντα, καθώς αυτός επιδίδεται σε μια τελική προσπά-
θεια να τους καταστρέψει. (Αποκ. ιβ΄17). «Και θέλει είσθαι 
καιρός θλίψεως, οποία ποτέ δεν έγεινεν αφού υπήρξεν έ-
θνος.» (Δαν. ιβ΄1). Για να τους βοηθήσει να επιζήσουν από 
αυτή την πολύ έντονη διαμάχη των αιώνων, ο Θεός από 
αγάπη και καλοσύνη έδωσε στο λαό Του τη βεβαιότητα ότι 
δε θα είναι μόνοι. Η μαρτυρία του Ιησού, το Πνεύμα της 
προφητείας θα τους οδηγούσε με ασφάλεια στον τελικό 
σκοπό τους - την ενοποίηση με το Σωτήρα τους κατά τη 
Δευτέρα Παρουσία. 

Η ακόλουθη απεικόνιση εξηγεί τη σχέση ανάμεσα στη 
Βίβλο και στις μεταβιβλικές περιπτώσεις του προφητικού 
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χαρίσματος. «Ας υποθέσουμε ότι ξεκινάμε για ένα ταξίδι. Ο 
πλοίαρχος μας δίνει ένα βιβλίο υποδείξεων, λέγοντάς μας 
ότι το περιεχόμενό του είναι επαρκές για όλο το ταξίδι μας, 
και ότι αν προσέξουμε τις υποδείξεις, θα φθάσουμε με α-
σφάλεια στο λιμάνι του προορισμού μας. ΄Οταν το πλοίο 
ξεκίνησε, ανοίγουμε το βιβλίο μας για να μάθουμε το περιε-
χόμενό του. Βρίσκουμε ότι ο συγγραφέας δίνει γενικές κα-
τευθύνσεις για να μας οδηγήσει στο ταξίδι μας, και να μας 
καθοδηγεί όσο γίνεται πιο πρακτικά, έχοντας υπόψη διάφο-
ρα απρόοπτα που μπορούν να συμβούν πριν από το τέλος. 
Μας λέει επίσης ότι το τελευταίο μέρος του ταξιδιού μας εί-
ναι ιδιαίτερα επικίνδυνο, ότι η μορφή της ακτής πάντοτε αλ-
λάζει από την κινούμενη άμμο και τη θαλασσοταραχή. Και 
προσθέτει: ’’Αλλά για το σημείο αυτό του ταξιδιού σάς έχω 
προμηθεύσει έναν οδηγό, ο οποίος θα είναι κοντά σας και 
θα σας δώσει οδηγίες όταν το απαιτούν οι περιστάσεις και 
οι κίνδυνοι. Και σε αυτόν πρέπει να προσέξετε.’’ Με τις υ-
ποδείξεις αυτές φθάσαμε στις επικίνδυνες στιγμές, και εμ-
φανίσθηκε ο οδηγός, σύμφωνα με την υπόσχεση. Αλλά με-
ρικοί από το πλήρωμα, καθώς αυτός πρόσφερε τις υπηρε-
σίες του, σηκώθηκαν εναντίον του λέγοντας: ‘’έχουμε το 
πρωτότυπο βιβλίο των οδηγιών, και αυτό μας είναι αρκετό. 
Μένουμε σε αυτό και μόνο σε αυτό. Δε χρειαζόμαστε τίποτε 
από σας’’. Ποιοι λοιπόν πρόσεξαν τις υποδείξεις του πρω-
τότυπου βιβλίου; Εκείνοι που απέρριψαν τον οδηγό ή εκεί-
νοι που τον δέχθηκαν, όπως υπέδειξε το βιβλίο; Εσείς να 
κρίνετε.»12 

 
Μεταβιβλικοί Προφήτες και η Βίβλος 

Το προφητικό χάρισμα δημιούργησε την ίδια τη Βίβλο. 
Μετά τη βιβλική εποχή αυτό το χάρισμα δεν αντικατέστησε 
τη Γραφή ούτε πρόσθεσε σε αυτή, επειδή ο κανόνας της 
Γραφής έχει τώρα κλείσει. 

Το προφητικό χάρισμα λειτουργεί στα τέλη των αιώνων 
όπως στην εποχή των αποστόλων. Σκοπός του είναι να δι-
ατηρήσει τη Γραφή ως τη βάση της πίστης και της διαβίω-
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σης, να εξηγήσει τις διδασκαλίες της και να εφαρμόσει τις 
αρχές της στην καθημερινή ζωή. Συμμετέχει στην εγκαθί-
δρυση και στην οικοδομή της εκκλησίας, βοηθώντας την να 
επιτελέσει τη θεόδοτη αποστολή της. Το προφητικό χάρι-
σμα επιτιμάει, προειδοποιεί, οδηγεί και ενθαρρύνει τόσο τα 
άτομα όσο και την εκκλησία, προστατεύοντάς τους από αι-
ρέσεις και ενώνοντάς τους στις βιβλικές αλήθειες. 

Οι μεταβιβλικοί προφήτες λειτουργούν περισσότερο ό-
πως οι προφήτες Νάθαν, Γαδ, Ασάφ, Σεμαΐας, Αζαρίας, Ε-
λιέζερ, Αχιά, Ωβήδ, Μαριάμ, Δεβόρρα, Ολδά, Συμεών, Ι-
ωάννης ο Βαπτιστής, ΄Αγαβος, Σίλας, ΄Αννα και οι τέσσαρες 
θυγατέρες του Φιλίππου, που έζησαν στη βιβλική εποχή, 
αλλά των οποίων οι μαρτυρίες δεν αποτέλεσαν μέρος της 
Γραφής. Ο ίδιος ο Θεός που μίλησε διαμέσου των προφη-
τών, των οποίων τα γραπτά είναι μέσα στη Βίβλο, ενέπνευ-
σε και αυτούς τους προφήτες καθώς και τις προφήτισσες. 
Τα μηνύματά τους δεν έρχονται σε αντίθεση με τις θείες 
αποκαλύψεις που καταχωρήθηκαν. 

 
Έλεγχος του Προφητικού Χαρίσματος. Επειδή η Γρα-

φή προειδοποιεί ότι πριν από την επιστροφή του Χριστού 
θα εγερθούν ψευδοπροφήτες, οφείλουμε να διερευνήσουμε 
προσεκτικά όλες τις αξιώσεις για το προφητικό χάρισμα. Ο 
Παύλος είπε: «Προφητείας μη εξουθενείτε. Πάντα δοκιμάζε-
τε, το καλόν κατέχετε. Από παντός είδους κακού απέχετε.» 
(Α΄Θεσ. ε΄20-22,  Α΄Ιωάν. δ΄1). 

Η Γραφή αναφέρει πολλές κατευθυντήριες γραμμές με 
τις οποίες μπορούμε να διακρίνουμε το γνήσιο προφητικό 
χάρισμα από το κίβδηλο. 

1. Το μήνυμα συμφωνεί με τη Γραφή; «Εις τον νόμον 
και εις την μαρτυρίαν εάν δεν λαλώσι κατά τον λόγον τού-
τον, βεβαίως δεν είναι φως εν αυτοίς.» (Ησ. η΄20). Αυτό το 
κείμενο υποδηλώνει ότι τα μηνύματα του κάθε προφήτη 
πρέπει να είναι σε αρμονία με το νόμο του Θεού και με τη 
μαρτυρία σε ολόκληρη τη Γραφή. Ένας μεταγενέστερος 
προφήτης δεν πρέπει να έρθει σε αντίθεση με τους προγε-
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νέστερους προφήτες. Το ΄Αγιο Πνεύμα ποτέ δεν αντιφάσκει 
με μια μαρτυρία δοσμένη παλαιότερα, διότι στο Θεό «δεν 
υπάρχει αλλοίωσις ή σκιά μεταβολής». (Ιακ. α΄17).  

2. Οι προρρήσεις πραγματοποιούνται; «Πώς θέλομεν 
γνωρίσει τον λόγον τον οποίον ο Κύριος δεν ελάλησεν; ΄Ο-
ταν τις προφήτης λαλήση εν τω ονόματι του Κυρίου, και ο 
λόγος δεν γείνη, ουδέ συμβή, ούτος είναι ο λόγος τον ο-
ποίον ο Κύριος δεν ελάλησεν. Ελάλησεν αυτόν ο προφήτης 
εν υπερηφανία. Δεν θέλετε φοβηθή απ’αυτού.» (Δευτ. ι-
η΄21,22,  Ιερ. κη΄9). Αν και οι προρρήσεις μπορεί να περι-
λαμβάνουν ένα συγκριτικά μικρό μέρος του προφητικού μη-
νύματος, η ορθότητα όμως πρέπει να αποδεικνύεται. 

3. Αναγνωρίζεται η ενσάρκωση του Χριστού; «Εκ 
τούτου γνωρίζεται το Πνεύμα του Θεού. Πάν πνεύμα το ο-
ποίον ομολογεί ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθεν εν σαρκί, είναι 
εκ του Θεού. Και παν πνεύμα το οποίον δεν ομολογεί ότι ο 
Ιησούς Χριστός ήλθεν εν σαρκί, δεν είναι εκ του Θεού.» 
(ΑΊωάν. δ΄2,3). Αυτός ο έλεγχος απαιτεί περισσότερο από 
μια απλή αναγνώριση ότι ο Ιησούς έζησε επάνω στη γη. Ο 
αληθινός προφήτης πρέπει να ομολογήσει τη βιβλική διδα-
σκαλία για την ενσάρκωση του Χριστού - πρέπει να πιστεύ-
σει για τη θεότητα και την προΰπαρξή Του, την εκ παρθέ-
νου γέννησή Του, την αληθινή ανθρωπότητά Του, την ανα-
μάρτητη ζωή Του, την εξιλαστήρια θυσία Του, την ανάστασή 
Του, την ανάληψή Του, τη μεσιτική διακονία Του, και τη 
Δευτέρα Παρουσία Του. 

4. Ο προφήτης φέρνει καλούς ή κακούς καρπούς; Η 
προφητεία έρχεται με την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος 
προς τους αγίους ανθρώπους του Θεού. (Β΄Πέτρ. α΄21). 
Μπορούμε να διακρίνουμε τους ψευδοπροφήτες από τους 
καρπούς τους. Ο Ιησούς είπε: «Δεν δύναται δένδρον καλόν 
να κάμνη καρπούς κακούς, ουδέ δένδρον σαπρόν να κάμνη 
καρπούς καλούς. Παν δένδρον μη κάμνον καρπόν καλόν 
εκκόπτεται και εις πυρ βάλλεται. ΄Αρα, από των καρπών 
αυτών θέλετε γνωρίσει αυτούς.» (Ματθ. ζ΄16,18-20). 
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Αυτή η συμβουλή είναι κρίσιμη για την εκτίμηση των α-
ξιώσεων του προφήτη. Μιλάει πρώτα για τη ζωή του προ-
φήτη. Αυτό δε σημαίνει ότι ο προφήτης πρέπει να είναι α-
πόλυτα τέλειος. Η Γραφή λέει ότι «ο Ηλίας ήτο άνθρωπος 
ομοιοπαθής με ημάς». (Ιακ. ε΄17). Αλλά η ζωή του προφήτη 
έπρεπε να χαρακτηρισθεί από τον καρπό του Αγίου Πνεύ-
ματος και όχι από τα έργα της σαρκός. (Γαλ. ε΄19-23). 

Δεύτερον, αυτή η αρχή σχετίζεται με την επιρροή του 
προφήτη στους άλλους. Ποια αποτελέσματα προκύπτουν 
στη ζωή εκείνων που δέχονται τα μηνύματα; Τα μηνύματά 
τους εξοπλίζουν το λαό του Θεού για αποστολές και τους 
ενώνουν στην πίστη τους; (Εφεσ. δ΄12-16);  

Οποιοδήποτε πρόσωπο διατείνεται ότι έχει προφητικό 
χάρισμα, πρέπει να περάσει από αυτούς τους βιβλικούς ε-
λέγχους. Εάν ανταποκρίνεται στα κριτήρια αυτά, μπορούμε 
να έχουμε εμπιστοσύνη ότι πραγματικά το ΄Αγιο Πνεύμα 
έδωσε στο άτομο αυτό το χάρισμα της προφητείας. 

 
Το Πνεύμα της Προφητείας στην Εκκλησία των Αντβε-
ντιστών της Εβδόμης Ημέρας 

Το χάρισμα της προφητείας δραστηριοποιήθηκε στη δια-
κονία της Ελένης Χουάιτ, μια από τους πρωτοπόρους της 
εκκλησίας των Αντβεντιστών της Εβδόμης Ημέρας. Της δό-
θηκαν εμπνευσμένες κατευθύνσεις για το λαό του Θεού που 
θα ζούσε στα τέλη των αιώνων. Ο κόσμος στις αρχές του 
19ου αιώνα, όταν η Ελένη Χουάιτ άρχισε να δίνει τα μηνύ-
ματα του Θεού, ήταν ανδροκρατούμενος. Η προφητική κλή-
ση της τέθηκε κάτω από λεπτομερή εξέταση. Αφού πέρασε 
το βιβλικό έλεγχο, πρόσφερε τη διακονία της με το πνευμα-
τικό της χάρισμα για εβδομήντα χρόνια. Από το 1844 που 
ήταν δέκα επτά ετών, μέχρι το 1915 - το χρόνο του θανάτου 
της - είχε περισσότερα από 2.000 οράματα. Σε όλο το διά-
στημα αυτό εργάσθηκε στην Αμερική, στην Ευρώπη και 
στην Αυστραλία συμβουλεύοντας, ιδρύοντας καινούργιο έρ-
γο, κηρύττοντας και γράφοντας. 
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Η Ελένη Χουάιτ ποτέ δεν αξίωσε τον τίτλο της προφή-
τισσας, αλλά και δεν έφερε αντίρρηση όταν άλλοι την απο-
καλούσαν με τον τίτλο αυτό. Η ίδια εξήγησε: «Από τα νεανι-
κά  χρόνια μου πολλές φορές με ρώτησαν: Είσαι προφήτισ-
σα; Πάντοτε απαντούσα, Είμαι αγγελιοφόρος του Κυρίου. 
Γνωρίζω ότι πολλοί με ονόμασαν προφήτισσα, αλλά ποτέ 
δεν αξίωσα αυτόν τον τίτλο . . . Γιατί δεν αξίωσα να είμαι 
προφήτης; - Επειδή στις ημέρες αυτές πολλοί που με θρά-
σος διατείνονται ότι είναι προφήτες, αποτελούν μομφή στο 
έργο του Χριστού, και επειδή το έργο μου περιλαμβάνει πε-
ρισσότερα από ό,τι η λέξη ‘’προφήτης’’ σημαίνει . . .  Το να 
αξιώσω να είμαι προφήτισσα είναι κάτι που δεν το έκανα 
ποτέ. Αν άλλοι με αποκαλούν με το όνομα αυτό, δεν έρχο-
μαι σε αντιπαράθεση μαζί τους. Αλλά το έργο μου καλύπτει 
τόσους τομείς που δεν μπορώ παρά να ονομάσω τον εαυτό 
μου αγγελιοφόρο.»13  

 
Η Εφαρμογή των Προφητικών Κριτηρίων. Πώς εκτιμά-

ται  η διακονία της Ελένης Χουάιτ σύμφωνα με τα βιβλικά 
κριτήρια για έναν προφήτη; 

1. Συμφωνία με τη Βίβλο. Τα άφθονα γραπτά της πε-
ριέχουν μυριάδες εδάφια, συχνά προσθέτοντας λεπτομερείς 
εξηγήσεις. Προσεκτική μελέτη έχει δείξει ότι τα γραπτά της 
είναι με συνέπεια, με ακρίβεια και σε πλήρη συμφωνία με τη 
Γραφή. 

2. Η ακρίβεια των προρρήσεων. Τα γραπτά της Ελέ-
νης Χουάιτ περιέχουν ένα σχετικά μικρό αριθμό προρρή-
σεων. Μερικές από τις προρρήσεις βρίσκονται στη διαδικα-
σία της εκπλήρωσης, ενώ άλλες περιμένουν ακόμη την εκ-
πλήρωση. Αλλά σε όσες έχουν εκπληρωθεί, ο έλεγχος δεί-
χνει θαυμαστή ακρίβεια. Ακολουθούν δύο περιπτώσεις που 
αποδεικνύουν την προφητική ενόραση.  

α. Η ανάδειξη του σύγχρονου πνευματισμού. Το 
1850, όταν ο πνευματισμός - το κίνημα που επιζητεί επαφές 
με τον κόσμο των πνευμάτων και των νεκρών - είχε μόλις 
εμφανισθεί, η Ελένη Χουάιτ τον ταύτισε με την απάτη των 
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εσχάτων ημερών και προείπε την αύξησή του. Αν και την 
εποχή εκείνη το κίνημα ήταν σαφώς αντιχριστιανικό, αυτή 
προείδε ότι η εχθρότητα θα μεταβαλλόταν και ο πνευματι-
σμός θα γινόταν σεβαστός μεταξύ των Χριστιανών.14 Από 
τότε ο πνευματισμός διαδόθηκε παγκόσμια, κερδίζοντας 
εκατομμύρια οπαδούς. Η αντιχριστιανική του στάση άλλαξε. 
Πράγματι, πολλοί ονομάζονται Χριστιανοί πνευματιστές, 
διατεινόμενοι ότι έχουν την αληθινή χριστιανική πίστη και ότι 
«οι πνευματιστές είναι οι μόνοι θρησκευόμενοι που χρησι-
μοποίησαν τα χαρίσματα του Χριστού, με τα οποία χαρί-
σματα θεραπεύουν ασθενείς και αποδεικνύουν μια μέλλου-
σα, ενσυνείδητη και προοδευτική ύπαρξη.»15 Ακόμη, βε-
βαιώνουν ότι ο πνευματισμός «σας δίνει τη γνώση όλων 
των μεγάλων συστημάτων της θρησκείας, και ακόμη περισ-
σότερο, σας δίνει περισσότερες γνώσεις για τη χριστιανική 
Βίβλο από ό,τι όλα τα ερμηνευτικά σχόλια μαζί. Η Βίβλος 
είναι το βιβλίο του Πνευματισμού.»16 

β. Μια στενή συνεργασία μεταξύ Διαμαρτυρομένων 
και Ρωμαιοκαθολικών. Στο διάστημα της ζωής της Ελένης 
Χουάιτ υπήρχε ένα χάσμα μεταξύ Διαμαρτυρομένων και 
Ρωμαιοκαθολικών, που απέκλειε κάθε συνεργασία μεταξύ 
των δύο. Ο αντικαθολικισμός μαινόταν μεταξύ των Διαμαρ-
τυρομένων. Η Ελένη Χουάιτ όμως προφήτευσε ότι μεγάλες 
αλλαγές στους κόλπους των Διαμαρτυρομένων θα δημι-
ουργούσαν μια απομάκρυνση από την πίστη της Μεταρ-
ρύθμισης. Κατά συνέπεια, οι διαφορές μεταξύ Διαμαρτυρο-
μένων και Καθολικών θα ελαττώνονταν, οδηγώντας σε ένα 
γεφύρωμα του χάσματος το οποίο τους χώριζε.17  

Τα χρόνια που ακολούθησαν το θάνατό της, είδαν τη 
δημιουργία ενός οικουμενικού κινήματος, την εγκαθίδρυση 
του Παγκόσμιου Συμβουλίου των Εκκλησιών, το Βατικανό 
Β΄ της Καθολικής Εκκλησίας, την άγνοια των Διαμαρτυρο-
μένων ακόμη και την κατηγορηματική απόρριψη των από-
ψεων της Μεταρρύθμισης για την προφητική έμπνευση.18 
Αυτές οι μεγάλες αλλαγές κατέρριψαν τα φράγματα ανάμε-
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σα στους Διαμαρτυρομένους και στους Καθολικούς, οδη-
γώντας σε μια αυξανόμενη συνεργασία. 

3. Η αναγνώριση της ενσάρκωσης του Χριστού. Η 
Ελένη Χουάιτ έγραψε εκτενώς για τη ζωή του Χριστού. Ο 
ρόλος Του ως Κυρίου και Σωτήρα, η εξιλαστήρια θυσία Του 
στο σταυρό και η παρούσα μεσιτική διακονία Του δεσπό-
ζουν στα γραπτά της. Το βιβλίο της Η Ζωή του Χριστού ανα-
κηρύχθηκε ως μια από τις πιο πνευματικές πραγματείες 
που γράφηκαν ποτέ για τη ζωή του Χριστού, ενώ το βιβλίο 
Βήματα προς τον Χριστό - το πιο διαδεδομένο βιβλίο της - 
οδήγησε εκατομμύρια ανθρώπων σε μια στενότερη επικοι-
νωνία με Αυτόν. Τα έργα της περιγράφουν με σαφήνεια το 
Χριστό ως τέλειο Θεό και τέλειο άνθρωπο. Οι ισορροπημέ-
νες παρουσιάσεις της συμφωνούν απόλυτα με τη βιβλική 
άποψη, αποφεύγοντας προσεκτικά να δώσει περισσότερη 
έμφαση στη μια φύση ή στην άλλη - ένα πρόβλημα το ο-
ποίο δημιούργησε μεγάλη διαμάχη στην ιστορία της Χριστι-
ανοσύνης. 

Με πρακτικό τρόπο έκανε τη σφαιρική προσέγγιση της 
διακονίας του Χριστού. ΄Ασχετα με ποια όψη ασχολείται, το 
προέχον ενδιαφέρον της είναι να φέρει τον αναγνώστη σε 
στενή σχέση με το Σωτήρα. 

4. Η επιρροή της διακονίας της. Πέρασε περισσότερο 
από ένας αιώνας από τότε που η Ελένη Χουάιτ έλαβε το 
προφητικό χάρισμα. Η εκκλησία και η ζωή εκείνων που 
πρόσεξαν τις συμβουλές της αποκαλύπτουν την επιρροή 
της ζωής της και των μηνυμάτων της. 

«Αν και ποτέ δεν είχε μια επίσημη θέση, ποτέ δεν υπήρ-
ξε χειροτονημένη ποιμένας, ποτέ δεν έλαβε μισθό από την 
εκκλησία, παρά μόνο μετά το θάνατο του συζύγου της, η 
επιρροή της διαμόρφωσε την εκκλησία των Αντβεντιστών 
της Εβδόμης Ημέρας περισσότερο από κάθε άλλον παρά-
γοντα, εκτός από την Αγία Γραφή.»19 

΄Ηταν η κινητήρια δύναμη πίσω από την εγκαθίδρυση 
του εκδοτικού έργου της εκκλησίας, των σχολείων, του ια-
τρικού ιεραποστολικού έργου και της παγκόσμιας ιεραπο-
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στολής, που κατέστησε την εκκλησία των Αντβεντιστών της 
Εβδόμης Ημέρας μια από τις μεγαλύτερες και ταχύτερα α-
ναπτυσσόμενες ιεραποστολικές οργανώσεις στο Διαμαρτυ-
ρόμενο κόσμο. 

Το υλικό που έγραψε, γεμίζει περισσότερα από ογδόντα 
βιβλία, 200 φυλλάδια και 4.600 άρθρα σε περιοδικά. Ομιλί-
ες, σημειώσεις, ειδικές μαρτυρίες και επιστολές αποτελούν 
άλλες 60.000 σελίδες χειρογράφων. 

Η ποικιλία αυτού του υλικού είναι εκπληκτική. Η γνώση 
της Ελένης Χουάιτ δεν περιοριζόταν σε στενά πεδία. Ο Κύ-
ριος της έδωσε συμβουλές σε θέματα υγείας, εκπαίδευσης, 
οικογενειακής ζωής, εγκράτειας, ευαγγελισμού, εκδόσεων, 
κατάλληλης διατροφής, ιατρικού έργου, και σε πολλούς άλ-
λους τομείς. Ίσως τα γραπτά της στον τομέα της υγείας εί-
ναι τα πιο εκπληκτικά για τον τρόπο διορατικότητάς της, και 
πολλά που έγραψε πριν από έναν αιώνα, επαληθεύθηκαν 
από τη σύγχρονη επιστήμη. Τα γραπτά της εστιάζονται 
στον Ιησού Χριστό και εξυψώνουν τις ηθικές αξίες των ιου-
δαιοχριστιανικών παραδόσεων. 

Αν και πολλά από τα γραπτά της απευθύνονται στην Εκ-
κλησία των Αντβεντιστών της Εβδόμης Ημέρας, μεγάλα 
τμήματα εκτιμήθηκαν από ευρύτερα ακροατήρια. Το δημο-
φιλές βιβλίο της Βήματα προς το Χριστό μεταφράσθηκε σε 
πάνω από 100 γλώσσες και πουλήθηκαν πάνω από 
15.000.000 αντίτυπα. Το μεγαλύτερο έργο της είναι Η Δια-
μάχη των Αιώνων σε πέντε τόμους, η οποία αναφέρεται στη 
μεγάλη σύγκρουση μεταξύ Χριστού και Σατανά από την αρ-
χή της αμαρτίας μέχρι την εκρίζωσή της από το σύμπαν. 

Η επίδραση των γραπτών της στα άτομα είναι βαθιά. 
Πρόσφατα το Ίδρυμα της Εκκλησιαστικής Διακονίας του 
πανεπιστημίου ΄Αντριους στις Η.Π.Α. έκανε μια μελέτη σύ-
γκρισης της χριστιανικής στάσης και συμπεριφοράς των Α-
ντβεντιστών που μελετούν τακτικά τα βιβλία της και εκείνων 
που δε μελετούν. Η έρευνά τους έντονα διαπίστωσε την ε-
πιρροή που τα γραπτά είχαν σε εκείνους που τα διαβάζουν. 
Η μελέτη κατέληξε στα ακόλουθα συμπεράσματα: «Οι ανα-
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γνώστες έχουν μια στενότερη σχέση με το Χριστό, μια με-
γαλύτερη βεβαιότητα για τη στάση τους απέναντι στο Θεό 
και με περισσότερη βεβαιότητα αναγνωρίζουν τα πνευματι-
κά τους χαρίσματα. Συμφωνούν περισσότερο στην ανάλω-
ση χρημάτων για ευαγγελισμό και συμβάλλουν περισσότερο 
στα τοπικά ιεραποστολικά προγράμματα. Αισθάνονται πιο 
προετοιμασμένοι για να δώσουν τη μαρτυρία τους και συμ-
μετέχουν περισσότερο σε ευαγγελιστικά προγράμματα. Έ-
χουν περισσότερες πιθανότητες να μελετούν κάθε μέρα τη 
Γραφή, να προσεύχονται για συγκεκριμένα πρόσωπα, να 
συναντιούνται σε αδελφικές ομάδες και να έχουν καθημερι-
νή οικογενειακή λατρεία. Με περισσότερη θετικότητα βλέ-
πουν την εκκλησία τους. Συμμετέχουν περισσότερο στο να 
κερδίζουν ψυχές.»20 

 
Το Πνεύμα της Προφητείας και η Βίβλος. Τα γραπτά 

της Ελένης Χουάιτ δεν αντικαθιστούν τη Βίβλο. Δεν μπο-
ρούν να τοποθετηθούν στο ίδιο επίπεδο. Η Βίβλος στέκεται 
μόνη της και είναι το μοναδικό μέτρο με το οποίο κρίνονται 
τα γραπτά της και άλλα γραπτά, και στην οποία υποτάσσο-
νται. 

1. Η Βίβλος το υπέρτατο μέτρο. Οι Αντβεντιστές της 
Εβδόμης Ημέρας υποστηρίζουν στο έπακρο την αρχή της 
Μεταρρύθμισης sola scriptura (μόνο η Γραφή), η Γραφή ερ-
μηνεύει τον εαυτό της, η Γραφή μόνο είναι η βάση όλων 
των διδασκαλιών. Οι ιδρυτές της εκκλησίας ανέπτυξαν θε-
μελιώδεις διδασκαλίες μελετώντας τη Γραφή. Δεν έλαβαν 
αυτές τις διδασκαλίες από τα οράματα της Ελένης Χουάιτ. Ο 
κύριος ρόλος της για τη διαμόρφωση των διδασκαλιών ήταν 
να οδηγήσει στην κατανόηση της Γραφής και να βεβαιώσει 
τα συμπεράσματα στα οποία κατέληγαν με τη μελέτη της 
Γραφής.21 

Η Ελένη Χουάιτ η ίδια πίστευε και δίδασκε ότι η Γραφή 
ήταν ο υπέρτατος κανόνας της εκκλησίας. Στο πρώτο της 
βιβλίο που εκδόθηκε το 1851, είπε: «Σου συνιστώ, αγαπητέ 
αναγνώστη, το Λόγο του Θεού ως τον κανόνα της πίστης 
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και των πράξεών σου. Με αυτόν το Λόγο θα κριθούμε.»22 
Ποτέ δεν άλλαξε αυτή την άποψη. Πολλά χρόνια αργότερα 
έγραψε: «Στο λόγο Του ο Θεός χορήγησε στους ανθρώ-
πους την απαραίτητη για τη σωτηρία τους γνώση. Η Αγία 
Γραφή πρέπει να γίνεται αποδεκτή ως αυθεντική και αλάθη-
τη αποκάλυψη του θελήματός Του. Αποτελεί τον κανόνα 
του χαρακτήρα, τον αποκαλυπτή των διδαχών και τον έλεγ-
χο της πείρας.»23 Το 1909 κατά την τελευταία της προσφώ-
νηση στη γενική συνέλευση της εκκλησίας, άνοιξε τη Γραφή, 
την κράτησε μπροστά στο εκκλησίασμα και είπε: «Αδελφοί 
και αδελφές, σας συνιστώ αυτό το Βιβλίο.»24 

Σε απάντηση στους πιστούς οι οποίοι θεωρούσαν τα 
γραπτά της μια προσθήκη στη Γραφή, έγραψε: «Πήρα την 
πολύτιμη Γραφή και την περιέβαλα με τις πολλές Μαρτυρίες 
προς την Εκκλησία, δοσμένες για το λαό του Θεού . . . Δεν 
είσθε εξοικειωμένοι με τη Γραφή. Εάν είχατε κάνει το λόγο 
του Θεού μελέτη σας, με την επιθυμία να τείνετε προς το 
μέτρο της Γραφής και να φθάσετε στη χριστιανική τελειότη-
τα, δε θα είχατε ανάγκη από τις Μαρτυρίες. Επειδή παρα-
μελείτε να εξοικειωθείτε με το εμπνευσμένο του Θεού Βιβλί-
ο, γι’αυτό ο Θεός επιδιώκει να σας το κάνει προσιτό με α-
πλές, ευθείες μαρτυρίες, ελκύοντας την προσοχή σας στον 
εμπνευσμένο λόγο, στον οποίο αμελήσατε να υπακούσετε,  
προτρέποντάς σας να προσαρμόσετε τη ζωή σας σύμφωνα 
με τις αγνές και εξυψωμένες αλήθειες.»25 

2. Ένας οδηγός για τη Γραφή. Έβλεπε το έργο της ως 
αυτό που οδηγεί τους ανθρώπους προς στη Γραφή. «Λίγη 
προσοχή δίδεται στη Γραφή» είπε, γι’αυτό «ο Κύριος έδωσε 
ένα μικρότερο φως για να οδηγήσει άνδρες και γυναίκες σε 
μεγαλύτερο φως.»26 Έγραψε: «Ο Λόγος του Θεού επαρκεί 
για να φωτίσει τις πιο σκοτεινιασμένες διάνοιες και μπορεί 
να κατανοηθεί από εκείνους που επιθυμούν να τον κατα-
νοήσουν. Παραταύτα όμως, μερικοί που διατείνονται ότι με-
λετούν το Λόγο του Θεού, βρίσκονται να ζουν εκ διαμέτρου 
αντίθετα από τις σαφείς διδασκαλίες του. Έτσι, για να μην 
έχουν οι άνδρες και οι γυναίκες καμιά δικαιολογία, ο Θεός 
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δίνει μαρτυρίες απλές και συγκεκριμένες, φέρνοντάς τους 
πίσω στο Λόγο, τον οποίον αμέλησαν να ακολουθήσουν.»27 

3. Ένας οδηγός για την κατανόηση της Γραφής. Η 
Ελένη Χουάιτ θεώρησε τα γραπτά της έναν οδηγό για μια 
σαφέστερη κατανόηση της Βίβλου. «Δεν αποκαλύφθηκε 
συμπληρωματική αλήθεια, αλλά ο Θεός με τις Μαρτυρίες 
απλοποίησε τις μεγάλες αλήθειες που ήδη δόθηκαν, και με 
το δικό Του τρόπο τις έφερε στους ανθρώπους για να τους 
αφυπνίσει και να τις τυπώσει στη διάνοιά τους, ώστε όλοι να 
είναι αναπολόγητοι.» «Οι γραμμένες μαρτυρίες δε δόθηκαν 
για να φέρουν νέο φως, αλλά για να εντυπώσουν ζωηρά 
στην καρδιά τις ήδη αποκαλυμμένες εμπνευσμένες αλήθει-
ες.»28 

4. Ένας οδηγός για την εφαρμογή των βιβλικών αρ-
χών. Τα περισσότερα από τα γραπτά της εφαρμόζουν τις 
βιβλικές συμβουλές για την καθημερινή ζωή. Η Ελένη Χου-
άιτ είπε ότι «κατευθυνόταν να γνωστοποιήσει γενικές αρχές 
μιλώντας και γράφοντας, και συνάμα να αναφέρει τους κιν-
δύνους, τις πλάνες και τις αμαρτίες μερικών ατόμων, ώστε 
όλοι να ενημερωθούν, να επιτιμηθούν και να λάβουν συμ-
βουλές.»29  Ο Χριστός είχε υποσχεθεί τέτοια προφητική ο-
δηγία στην εκκλησία Του. Η Ελένη Χουάιτ υπογράμμισε: 
«Το γεγονός όμως ότι ο Θεός αποκάλυψε το θέλημά Του 
μέσα από το λόγο Του στους ανθρώπους, δεν αποκλείει τη 
συνεχή παρουσία και καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος. 
Αντίθετα, ο Σωτήρας μας έχει υποσχεθεί το Πνεύμα για να 
ανοίξει το λόγο στους δούλους Του και να τον καταστήσει 
σε αυτούς φωτεινό και εφαρμόσιμο στη διδαχή του.»30 

 
Η Πρόκληση για τον Πιστό. Η προφητεία της Αποκά-

λυψης ότι η «μαρτυρία του Ιησού θα εκδηλωνόταν διαμέσου 
του «πνεύματος της προφητείας» στις έσχατες ημέρες της 
ιστορίας της γης, αποτελεί πρόκληση για τον καθένα όχι να 
δείξει αδιαφορία ή δυσπιστία, αλλά να δοκιμάσει τα πάντα 
και να κατέχει το καλό (Α΄Θεσ. ε΄21). Πόσο κέρδος ή πόση 
απώλεια υπάρχει, εξαρτάται κατά πόσον πραγματοποιούμε 
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αυτή τη βιβλική διερεύνηση. Ο Ιωσαφάτ είπε: «Πιστεύσατε 
εις Κύριον τον Θεόν υμών, και θέλετε στερεωθή. Πιστεύσατε 
εις τους προφήτας αυτού και θέλετε ευοδωθή.» (Β΄Χρον. 
κ΄20). Τα λόγια του αυτά εξακολουθούν να ηχούν και σήμε-
ρα το ίδιο αληθινά. 
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Οι Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης   
Ημέρας  Πιστεύουν . . . 
 
Οι μεγάλες αρχές του νόμου του Θεού είναι ενσω-

ματωμένες στις Δέκα Εντολές και εκδηλώθηκαν στη 

ζωή του Χριστού. Αυτές εκφράζουν την αγάπη, το 

θέλημά και την πρόθεση του Θεού σχετικά με την 

ανθρώπινη διαγωγή και τις σχέσεις, και είναι δε-

σμευτικές για όλους τους ανθρώπους όλων των 

αιώνων. Αυτοί οι κανόνες είναι η βάση της διαθή-

κης του Θεού με το λαό Του και το μέτρο στην κρί-

ση του Θεού. Διαμέσου του Αγίου Πνεύματος δεί-

χνουν την αμαρτία και αφυπνίζουν το αίσθημα της 

ανάγκης για ένα Σωτήρα. Η σωτηρία προέρχεται 

από την χάρη και όχι από τα έργα, αλλά οι καρποί 

της είναι υπακοή στις Εντολές. Αυτή η υπακοή δια-

μορφώνει το χριστιανικό χαρακτήρα και δημιουργεί 

ένα αίσθημα ευεξίας. Αποτελεί απόδειξη αγάπης 

μας για τον Κύριο και ενδιαφέροντος  για τους συ-

νανθρώπους μας. Η υπακοή της πίστης αποδει-

κνύει τη δύναμη του Χριστού να μεταβάλει τη ζωή 

και, κατά συνέπεια, να ισχυροποιήσει τη χριστιανι-

κή μαρτυρία.- 
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Βασικές Διδαχές, 18 

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18 
 

Ο ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 
 
΄Ολα τα μάτια ήταν στραμμένα στο όρος. Η κορυφή του 

ήταν καλυμμένη από πυκνό σύννεφο το οποίο, συνεχίζο-
ντας να σκοτεινιάζει, κατηφόρισε μέχρι που ολόκληρο το 
όρος βυθίσθηκε σε ένα μυστήριο. Αστραπές έβγαιναν από 
το σκοτάδι, ενώ οι βροντές ηχούσαν απανωτά. «Το δε όρος 
Σινά ήτο όλον καπνός, διότι κατέβη ο Κύριος εν πυρί 
επ’αυτό. Ανέβαινε δε ο καπνός αυτού ως καπνός καμίνου, 
και όλον το όρος εσείετο σφόδρα . . . Η φωνή σάλπιγγος 
προέβαινε αυξανομένη.» (Έξ. ιθ΄18,19). Τόσο ισχυρή ήταν 
αυτή η μεγαλειώδης παρουσία του Θεού, που όλος ο Ισ-
ραήλ έτρεμε. 

Ξαφνικά οι βροντές και οι σάλπιγγες σίγησαν, δημιουρ-
γώντας ένα δέος σιωπής. Τότε ο Θεός μίλησε από το πυκνό 
σκοτάδι που Τον περιέβαλλε καθώς στεκόταν στο όρος. Κι-
νούμενος από βαθιά αγάπη για το λαό Του, διακήρυξε τις 
Δέκα Εντολές. Ο Μωυσής είπε: «Ο Κύριος ήλθεν εκ Σινά . . 
. και ήλθε μετά μυριάδων αγίων, και εκ της δεξιάς αυτού ε-
ξήλθε πυρ νόμου δι’αυτούς. Ναι, ηγάπησε τον λαόν αυτού, 
υπό την χείρα σου είναι πάντες οι άγιοι αυτού, και εκάθηντο 
εις τους πόδας σου διά να λάβωσι τους λόγους σου.» (Δευτ. 
λγ΄2,3). 

΄Οταν έδωσε το νόμο στο Σινά, ο Θεός δεν αποκαλύφ-
θηκε μόνο ως η υπέρτατη μεγαλειώδης εξουσία. Περιέγρα-
ψε επίσης τον εαυτό Του ως το Λυτρωτή του λαού Του. (Έξ. 
κ΄2). Επειδή ακριβώς είναι Σωτήρας, γι’αυτό κάλεσε όχι μό-
νο τον Ισραήλ, αλλά όλη την ανθρωπότητα (Εκκλ. ιβ΄13) να 
υπακούσει στις δέκα σύντομες, περιεκτικές και επιτακτικές 
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εντολές που καλύπτουν τα καθήκοντα των ανθρώπων προς 
το Θεό και προς τους συνανθρώπους τους. 

Και είπε ο Θεός: 
«Μη έχης άλλους θεούς πλην εμού. 
Μη κάμης εις σεαυτόν είδωλον, μηδέ ομοίωμα τινός, όσα 

είναι εν τω ουρανώ άνω, ή όσα εν τη γη κάτω, ή όσα εν τοις 
ύδασιν υποκάτω της γης. Μη προσκυνήσης αυτά, μηδέ λα-
τρεύσης αυτά, διότι εγώ Κύριος ο Θεός σου είμαι Θεός ζη-
λότυπος, ανταποδίδων τας αμαρτίας των πατέρων επί τα 
τέκνα έως τρίτης και τετάρτης γενεάς των μισούντων με, και 
κάμνων έλεος εις χιλιάδας γενεών των αγαπώντων με και 
φυλαττόντων τα προστάγματά μου. 

Μη λάβης το όνομα Κυρίου του Θεού σου επί ματαίω, 
διότι δεν θέλει αθωώσει ο Κύριος τον λαμβάνοντα επί μα-
ταίω το όνομα αυτού. 

Ενθυμού την ημέραν του σαββάτου, διά να αγιάζης αυ-
τήν. Έξ ημέρας εργάζου και κάμνε πάντα τα έργα σου. Η 
ημέρα όμως η εβδόμη είναι σάββατον Κυρίου του Θεού 
σου. Μη κάμης εν ταύτη ουδέν έργον, μήτε συ, μήτε ο υιός 
σου, μήτε η θυγάτηρ σου, μήτε ο δούλος σου, μήτε η δούλη 
σου, μήτε το κτήνος σου, μήτε ο ξένος σου ο εντός των πυ-
λών σου. Διότι εις έξ ημέρας εποίησεν ο Κύριος τον ουρα-
νόν και την γην, την θάλασσαν, και πάντα τα εν αυτοίς, εν 
δε τη ημέρα τη εβδόμη κατέπαυσε. Διά τούτο ευλόγησε Κύ-
ριος την ημέραν του Σαββάτου και ηγίασεν αυτήν. 

Τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου, διά να γείνης 
μακροχρόνιος επί της γης, την οποίαν σοι δίδει Κύριος ο 
Θεός σου. 

Μη φονεύσης. 
Μη μοιχεύσης. 
Μη κλέψης. 
Μη ψευδομαρτυρήσης κατά του πλησίον σου μαρτυρίαν 

ψευδή. 
Μη επιθυμήσης την οικίαν του πλησίον σου. Μη επιθυ-

μήσης την γυναίκα του πλησίον σου, μηδέ τον δούλον αυ-
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τού, μηδέ την δούλην αυτού, μηδέ τον βουν αυτού, μηδέ 
παν ό,τι είναι του πλησίον σου.» (Έξ. κ΄3-17). 

 
Η Φύση του Νόμου 

Ως αντανάκλαση του χαρακτήρα του Θεού ο Νόμος των 
Δέκα Εντολών είναι ηθικός, πνευματικός και κατανοητός, 
που περιέχει παγκόσμιες αρχές. 

 
Μια Αντανάκλαση του Χαρακτήρα του Νομοθέτη. 

Σύμφωνα με τη Γραφή, οι ιδιότητες του Θεού διαφαίνονται 
στο νόμο Του. ΄Οπως ο Θεός, «ο νόμος του Κυρίου είναι 
άμωμος» και «η μαρτυρία του Κυρίου πιστή». (Ψαλμ. 
ιθ΄7,8). «Ο μεν νόμος είναι άγιος, και η εντολή αγία, δικαία 
και αγαθή.» (Ρωμ. ζ΄12). «Πάντα τα προστάγματά σου είναι 
αλήθεια. Προ πολλού εγνώρισα εκ των μαρτυρίων σου ότι 
εις τον αιώνα εθεμελίωσας αυτά.» (Ψαλμ. ριθ΄151,152). Μά-
λιστα, «πάντα τα προστάγματά σου είναι δικαιοσύνη». (εδ. 
172). 

 
Ένας Ηθικός Νόμος. Οι Δέκα Εντολές γνωστοποιούν το 

υπόδειγμα του Θεού για τη διαγωγή της ανθρωπότητας. 
Καθορίζουν τις σχέσεις μας με το Δημιουργό και Λυτρωτή 
μας, και τα καθήκοντά μας προς τους συνανθρώπους μας. 
Η Γραφή ονομάζει την παράβαση του θείου νόμου αμαρτία. 
(ΑΊωάν. γ΄4). 

 
Ένας Πνευματικός Νόμος. «Ο νόμος είναι πνευματι-

κός.» (Ρωμ. ζ΄14). Γι’αυτό, μόνο εκείνοι που είναι πνευματι-
κοί και έχουν τον καρπό του Πνεύματος μπορούν να υπα-
κούσουν σε αυτόν. (Ιωάν. ιε΄4, Γαλ. ε΄22,23). Το Πνεύμα 
του Θεού είναι που μας ενδυναμώνει να κάνουμε το θέλημά 
Του. (Πράξ. α΄8, Ψαλμ. να΄10-12). Μένοντας στο Χριστό, 
παίρνουμε τη δύναμη που μας χρειάζεται για να φέρουμε 
καρπό προς δόξα Του. (Ιωάν. ιε΄5). 

Οι ανθρώπινοι νόμοι απευθύνονται μόνο στις φανερές 
πράξεις. Αλλά για τις Δέκα Εντολές διαβάζουμε: «ο νόμος 



18.  Ο νόμος του Θεού 

 365

σου είναι πλατύς σφόδρα» (Ψαλμ ριθ΄96), που αγγίζει τις 
πιο κρυφές σκέψεις, επιθυμίες και αισθήσεις όπως ζήλια, 
φθόνος, επιθυμία και φιλοδοξία. Στην επί του ΄Ορους Ομι-
λία ο Ιησούς έδωσε έμφαση στην πνευματική διάσταση του 
νόμου, αποκαλύπτοντας ότι η παράβαση αρχίζει από την 
καρδιά. (Ματθ. ε΄21,22,27,28, Μάρκ. ζ΄21-23). 

Ένας Θετικός Νόμος. Ο Δεκάλογος είναι περισσότερο 
από μια σύντομη σειρά απαγορεύσεων. Οι αρχές του έχουν 
προεκτάσεις. Επεκτείνεται όχι μόνο σε πράγματα που δεν 
πρέπει να κάμουμε, αλλά και σε πράγματα που πρέπει να 
κάνουμε. Δεν οφείλουμε μόνο να αναχαιτίσουμε τις κακές 
πράξεις και σκέψεις, αλλά οφείλουμε να χρησιμοποιούμε τα 
θεόδοτα τάλαντα και χαρίσματα για το καλό. Έτσι, κάθε αρ-
νητική εντολή έχει μια θετική διάσταση. 

Σαν παράδειγμα: η έκτη εντολή ‘’Μη φονεύσης’’ έχει ως 
θετική πλευρά της ‘’να προάγεις τη ζωή’’. «Είναι θέλημα του 
Θεού οι οπαδοί Του να επιζητούν να προάγουν την ευημε-
ρία και την ευτυχία του καθενός που βρίσκεται στη σφαίρα 
της επιρροής τους. Με μια βαθιά έννοια, η εντολή του ευαγ-
γελίου - τα καλά νέα της σωτηρίας και της αιώνιας ζωής δι-
αμέσου του Χριστού - είναι η θετική αρχή που ενσωματώνε-
ται στην έκτη εντολή.»1 

Ο νόμος των δέκα εντολών δεν πρέπει να είναι ιδωμένος 
«από την απαγορευτική πλευρά του, αλλά από την πλευρά 
του ελέους. Οι απαγορεύσεις του είναι η βέβαιη εγγύηση 
της ευτυχίας προς τον υπακούοντα. Καθώς αυτές γίνονται 
αποδεκτές με τη βοήθεια του Χριστού, ο νόμος επεξεργάζε-
ται μέσα μας την καθαρότητα του χαρακτήρα που θα φέρει 
χαρά σε μας στην αιωνιότητα. Η υπακοή σε αυτόν είναι ένα 
τείχος προστασίας. Βλέπουμε μέσα του την καλοσύνη του 
Θεού, η οποία αποκαλύπτοντας στους ανθρώπους τις αμε-
τάβλητες αρχές της δικαιοσύνης, επιδιώκει να τους προα-
σπίσει από τα κακά τα οποία είναι αποτέλεσμα των παρα-
βάσεων.»2 

 
Ένας Απλός Νόμος. Οι Δέκα Εντολές έχουν βάθος με 
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όλη την απλότητα κατανόησής τους. Είναι τόσο σύντομες 
που ακόμη και ένα παιδάκι μπορεί να τις αποστηθίσει, ενώ 
συγχρόνως καλύπτει κάθε ενδεχόμενη αμαρτία. 

«Δεν υπάρχει μυστήριο στο νόμο του Θεού. ΄Ολοι μπο-
ρούν να κατανοήσουν τις μεγάλες αλήθειες που περιλαμβά-
νει. Και η πιο αδύνατη διάνοια μπορεί να κατανοήσει αυ-
τούς τους κανόνες. Και ο πιο αμαθής μπορεί να ρυθμίσει τη 
ζωή του και να διαμορφώσει το χαρακτήρα κατά το θείο 
πρότυπο.»3 

 
Ένας Νόμος Αρχών. Οι Δέκα Εντολές είναι η περίληψη 

όλων των ορθών αρχών που εφαρμόζονται σε όλη την αν-
θρωπότητα και σε όλους τους καιρούς. Η Γραφή λέει: «Φο-
βού τον Θεόν και φύλαττε τας εντολάς αυτού, επειδή τούτο 
είναι το παν του ανθρώπου.» (Εκκλ. ιβ΄13). 

Ο Δεκάλογος - ή Δέκα Εντολές (Έξ. λδ΄28) - αποτελείται 
από δύο μέρη στα οποία αντιστοιχούν δύο λίθινες πλάκες 
επάνω στις οποίες ο Θεός τον έγραψε. (Δευτ. δ΄13). Οι 
πρώτες τέσσερες εντολές ρυθμίζουν τα καθήκοντά μας α-
πέναντι στο Δημιουργό και Λυτρωτή μας, και οι έξι τελευταί-
ες  ρυθμίζουν τα καθήκοντά μας απέναντι στους ανθρώ-
πους.4 

Αυτή η διαίρεση στα δύο προέρχεται από τις δύο θεμε-
λιώδεις αρχές της αγάπης επάνω στην οποία λειτουργεί η 
βασιλεία του Θεού: «Θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου εξ 
όλης της καρδίας σου, και εξ όλης της ψυχής σου, και εξ 
όλης της δυνάμεώς σου, και εξ όλης της διανοίας σου. Και 
τον πλησίον σου ως σεαυτόν.» (Λουκά ι΄27, Δευτ. ς΄4,5, 
Λευιτ. ιθ΄18). Αυτοί που διαβιώνουν με αυτές τις αρχές, θα 
είναι σε πλήρη αρμονία με τις Δέκα Εντολές, επειδή οι εντο-
λές εκφράζουν τις ίδιες αρχές με περισσότερες λεπτομέρει-
ες.  

Η πρώτη εντολή επιτάσσει την αποκλειστική λατρεία 
στον έναν και αληθινό Θεό. Η δεύτερη απαγορεύει την ει-
δωλολατρία.5 Η τρίτη δεν επιτρέπει την ασέβεια και την 
ψευδορκία που περιέχουν την επίκληση του θείου ονόμα-



18.  Ο νόμος του Θεού 

 367

τος. Η τέταρτη αιτεί την τήρηση του Σαββάτου και αναγνω-
ρίζει τον αληθινό Θεό ως το Δημιουργό του ουρανού και της 
γης. 

Η πέμπτη εντολή απαιτεί από τα παιδιά να υποτάσσο-
νται στους γονείς τους ως από το Θεό ενδεδειγμένοι αντι-
πρόσωποι για να μεταφέρουν το αποκαλυφθέν θέλημά Του 
στις επερχόμενες γενεές. (Δευτ. δ΄6-9, ς΄1-7). Η έκτη προ-
στατεύει τη ζωή ως ιερή. Η έβδομη εντέλλεται την αγνότητα 
και την ασφάλεια της συζυγικής σχέσης. Η όγδοη προφυ-
λάσσει την ιδιοκτησία. Η ένατη προστατεύει την αλήθεια και 
απαγορεύει την ψευδορκία. Και η δέκατη φθάνει στη ρίζα 
όλων των ανθρώπινων σχέσεων απαγορεύοντας την επι-
θυμία των όσων ανήκουν στους άλλους. 

 
Ένας Μοναδικός Νόμος. Οι Δέκα Εντολές έχουν τη μο-

ναδική διάκριση ότι είναι τα μόνα λόγια που ο Θεός μίλησε 
«εις επήκοον» όλου του έθνους. (Δευτ. ε΄22). Επειδή δεν 
εμπιστεύθηκε αυτό το νόμο στις επιλήσμονες διάνοιες των 
ανθρώπων, γι’αυτό ο Θεός χάραξε τις εντολές με το δάκτυ-
λό Του σε δύο λίθινες πλάκες, που θα προστατεύονταν μέ-
σα στην κιβωτό του αγιαστηρίου. (Έξ. λα΄18, Δευτ. ι΄2). 

Για να βοηθήσει τους Ισραηλίτες να εφαρμόσουν τις ε-
ντολές, ο Θεός τους έδωσε συμπληρωματικούς νόμους δι-
ευκρινίζοντας τις σχέσεις τους με Αυτόν και με τους άλλους. 
Μερικοί από αυτούς τους συμπληρωματικούς νόμους ρύθ-
μιζαν τα δημόσια πράγματα του Ισραήλ (αστικοί νόμοι), άλ-
λοι είχαν σχέση με τις τελετές του αγιαστηρίου (τελετουργι-
κοί νόμοι). Ο Θεός γνωστοποίησε αυτούς τους συμπληρω-
ματικούς νόμους στο λαό διαμέσου του Μωυσή ο οποίος 
τους έγραψε σε «βιβλίον νόμου» και τους τοποθέτησε «εις 
τα πλάγια της κιβωτού της διαθήκης» (Δευτ. λα΄25,26) - όχι 
μέσα στην κιβωτό όπως είχε κάνει με την υπέρτατη αποκά-
λυψη του Θεού - το Δεκάλογο. Αυτοί οι συμπληρωματικοί 
νόμοι είναι γνωστοί ως «το βιβλίον του νόμου του Μωυσέ-
ως» (Ναυή η΄31, Νεεμ. η΄1, Β΄Χρον. κε΄4) ή απλώς «νόμον 
του Μωυσέως» (Β΄Βασ. κγ΄25, Β΄Χρον. κγ΄18). 



18.  Ο νόμος του Θεού 

 368

 
Ένας Θελκτικός Νόμος. Ο νόμος του Θεού είναι μια 

έμπνευση για την ψυχή. Ο ψαλμωδός λέει: «Πόσον αγαπώ 
τον νόμον σου! ΄Ολην την ημέραν είναι η μελέτη μου.» «Η-
γάπησα τα προστάγματά σου υπέρ χρυσίον, και υπέρ χρυ-
σίον καθαρόν.» «Θλίψεις και στενοχωρίαι με εύρηκαν. Τα 
προστάγματά σου όμως είναι η χαρά μου.» (Ψαλμ. 
ριθ΄97,127,143). Σε εκείνους που αγαπούν το Θεό «αι ε-
ντολαί αυτού βαρείαι δεν είναι». (ΑΊωάν. ε΄3). Παραβάτες 
είναι εκείνοι που θεωρούν το νόμο του Θεού οδυνηρό ζυγό, 
διότι το αμαρτωλό φρόνημα «εις τον νόμον του Θεού δεν 
υποτάσσεται, αλλ’ουδέ δύναται». (Ρωμ. η΄7) 
Ο Σκοπός του Νόμου 

Ο Θεός έδωσε το νόμο Του για να προμηθεύσει στους 
ανθρώπους άφθονες ευλογίες και να τους οδηγήσει σε μια 
σώζουσα σχέση με Αυτόν. Σημειώστε τις ακόλουθες ειδικές 
προθέσεις: 

 
Αποκαλύπτει το Θέλημα του Θεού για την Ανθρωπό-

τητα.  Ως έκφραση του χαρακτήρα και της αγάπης του 
Θεού, οι Δέκα Εντολές αποκαλύπτουν το θέλημά Του και 
τις προθέσεις Του για την ανθρωπότητα. Απαιτούν τέλεια 
υπακοή «διότι όστις φυλάξη όλον τον νόμον και πταίση εις 
έν, έγεινεν ένοχος πάντων.». (Ιακ. β΄10). Υπακοή στο νόμο 
ως κανόνας της ζωής, είναι ζωτικό για τη σωτηρία μας. Ο 
Χριστός ο ίδιος είπε: «Εάν θέλης να εισέλθης εις την ζωήν, 
φύλαξον τας εντολάς.» (Ματθ. ιθ΄17). Αυτή η υπακοή είναι 
εφικτή μόνο με τη δύναμη που εξασφαλίζει το ΄Αγιο Πνεύμα 
όταν ενοικεί μέσα μας. 

 
Είναι η Βάση της Διαθήκης του Θεού. Ο Μωυσής έ-

γραψε τις Δέκα Εντολές, μαζί με άλλους επεξηγηματικούς 
νόμους, μέσα σε ένα βιβλίο το οποίο ονομάζεται το βιβλίο 
της Διαθήκης. (Έξ. κ΄1 - κδ΄8).8 Αργότερα ονόμασε τις Δέκα 
Εντολές «τας πλάκας της διαθήκης», δείχνοντας τη σπου-
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δαιότητά τους ως βάση της αιώνιας διαθήκης. (Δευτ. θ΄9,  
δ΄13. Εκτενέστερα για τις διαθήκες δείτε το κεφάλαιο 7). 

 
Λειτουργεί ως Κανόνας Κρίσης. ΄Οπως ο Θεός, έτσι 

και τα προστάγματά Του είναι δικαιοσύνη. (Ψαλμ. ριθ΄172). 
Γι’αυτό, ο νόμος Του αποτελεί τον κανόνα της δικαιοσύνης. 
Ο καθένας μας θα κριθεί από αυτές τις δίκαιες αρχές, και 
όχι από τη συνείδησή μας. Η Γραφή λέει: «Φοβού τον Θεόν 
και φύλαττε τας εντολάς αυτού . . . Διότι ο Θεός θέλει φέρει 
εις κρίσιν παν έργον και παν κρυπτόν, είτε αγαθόν είτε πο-
νηρόν.» (Εκκλ. ιβ΄13,14, Ιακ. β΄12). 

Οι ανθρώπινες συνειδήσεις ποικίλουν. Μερικές συνειδή-
σεις είναι ‘’ασθενείς’’, ενώ άλλες ‘’μεμιασμένες’’, ‘’πονηρές’’, 
ή ‘’καυτηριασμένες’’. (Α΄Κορ. η΄7,12, Τίτ. α΄15, Εβρ. ι΄22, 
Α΄Τιμ. δ΄2). Ένα ρολόι, ακόμη και αν λειτουργεί καλά, πρέ-
πει να ρυθμισθεί σωστά για να έχει αξία. Οι συνειδήσεις μας 
μάς λένε ότι πρέπει να κάνουμε το ορθό, αλλά δε μας λένε 
ποιο είναι το ορθό. Μόνο οι συνειδήσεις που ρυθμίζονται με 
το μεγάλο μέτρο του Θεού - το νόμο Του - μπορούν να μη 
περιπλανώνται μέσα στην αμαρτία. 

 
Επισημαίνει την Αμαρτία. Χωρίς τις Δέκα Εντολές, οι 

άνθρωποι δεν μπορούν να δουν καθαρά την αγιότητα του 
Θεού, τη δική τους ενοχή, ή την ανάγκη τους για μετάνοια. 

΄Οταν δεν ξέρουν ότι παραβιάζουν το νόμο του Θεού, 
δεν έχουν το αίσθημα της απώλειάς τους ή την ανάγκη τους 
για το εξιλαστήριο αίμα του Χριστού. 

Βοηθώντας τους ανθρώπους να δουν την πραγματική 
τους κατάσταση, ο νόμος λειτουργεί σαν καθρέφτης. (Ιακ. 
α΄23-25). Εκείνοι οι οποίοι ‘’θεωρούν’’ σε αυτόν, βλέπουν 
τις ελλείψεις του χαρακτήρα τους σε αντίθεση με το δίκαιο 
χαρακτήρα του Θεού. Έτσι, ο ηθικός νόμος αποδεικνύει ότι 
όλος ο κόσμος είναι ένοχος ενώπιον του Θεού (Ρωμ. γ΄19), 
κάνοντας τον καθένα υπόλογο ενώπιον Αυτού. 

«Διά του νόμου γίνεται η γνώρισις της αμαρτίας» (Ρωμ. 
γ΄20), επειδή «η αμαρτία είναι η ανομία». (ΑΊωάν. γ΄4). Μά-
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λιστα, ο Παύλος λέει: «Την αμαρτίαν δεν εγνώρισα, ειμή διά 
του νόμου.» (Ρωμ. ζ΄7). Ελέγχοντας τους αμαρτωλούς για 
τις αμαρτίες τους, τους βοηθάει να συνειδητοποιήσουν ότι 
είναι καταδικασμένοι στην κρίση της θείας οργής και ότι α-
ντιμετωπίζουν την τιμωρία του αιώνιου θανάτου. Τους κάνει 
να αισθανθούν την ολοσχερή απελπισία τους. 

 
Είναι ένας Παράγοντας για Μετάνοια. Ο νόμος του 

Θεού είναι το όργανο που χρησιμοποιεί το ΄Αγιο Πνεύμα για 
να μας φέρει σε μετάνοια. «Ο νόμος του Κυρίου είναι άμω-
μος, επιστρέφων ψυχήν.» (Ψαλμ. ιθ΄7). Αφού δούμε τον 
αληθινό χαρακτήρα μας, διαπιστώνουμε ότι είμαστε αμαρ-
τωλοί, ότι είμαστε μελλοθάνατοι και χωρίς ελπίδα, και τότε 
αισθανόμαστε την ανάγκη ενός Σωτήρα. Τότε τα καλά νέα 
του ευαγγελίου αποκτούν πραγματικό νόημα. Έτσι, ο νόμος 
μάς δείχνει το Χριστό, το μόνο που μπορεί να μας βοηθήσει 
να διαφύγουμε από την απελπιστική μας κατάσταση.10 Κά-
τω από αυτό το φως ο Παύλος αναφέρθηκε τόσο στον ηθι-
κό όσο και στον τελετουργικό νόμο ως «παιδαγωγός ημών 
εις τον Χριστόν, διά να δικαιωθώμεν εκ πίστεως». (Γαλ. 
γ΄24).11 

Ενώ ο νόμος μάς αποκαλύπτει την αμαρτία, δεν μπορεί 
ποτέ να μας σώσει. Ακριβώς όπως το νερό είναι το μέσον 
για να καθαρίσει ένα λερωμένο πρόσωπο, έτσι και εμείς, 
αφού ανακαλύψαμε την ανάγκη μας στον καθρέφτη του η-
θικού νόμου του Θεού, προστρέχουμε στην «πηγή ανεωγ-
μένη» «διά την αμαρτίαν και διά την ακαθαρσίαν» (Ζαχ. 
ιγ΄1) και λευκαινόμαστε «εν τω αίματι του Αρνίου». (Αποκ. 
ζ΄14). Οφείλουμε να προσβλέπουμε στο Χριστό, «και κα-
θώς ο Χριστός αποκαλύπτεται  . . .  σε μας επάνω στο 
σταυρό του Γολγοθά, πεθαίνοντας κάτω από το βάρος των 
αμαρτιών όλου του κόσμου, το ΄Αγιο Πνεύμα δείχνει . . . σε 
μας τη στάση του Θεού προς εκείνους που μετανοούν για 
τις παραβάσεις τους.»12 Τότε η ελπίδα γεμίζει τις ψυχές μας 
και με πίστη προστρέχουμε στο Σωτήρα μας ο οποίος μας 
παρέχει το δώρο της αιώνιας ζωής. (Ιωάν. γ΄16). 
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Προμηθεύει την Αληθινή Ελευθερία. Ο Χριστός είπε 

ότι «πας όστις πράττει την αμαρτίαν, δούλος είναι της αμαρ-
τίας». ((Ιωάν. η΄34). ΄Οταν παραβαίνουμε το νόμο του 
Θεού, δεν έχουμε ελευθερία. Η υπακοή όμως στις Δέκα Ε-
ντολές μας εξασφαλίζει την αληθινή ελευθερία. Αλλά να 
ζούμε μέσα στα όρια του νόμου του Θεού σημαίνει ελευθε-
ρία από την αμαρτία. Και αυτό σημαίνει ελευθερία από ό,τι 
συνοδεύει την αμαρτία - συνεχής στενοχώρια, πληγωμένη 
συνείδηση, αυξανόμενη ενοχή και τύψη που φθείρουν τις 
ζωτικές δυνάμεις της ζωής. Ο ψαλμωδός είπε: «Θέλω πε-
ριπατεί εν ευρυχωρία, διότι εξεζήτησα τας εντολάς σου.» 
(Ψαλμ. ριθ΄45). Ο Ιάκωβος αναφέρεται στο δεκάλογο ως 
«νόμον βασιλικόν», «τέλειον νόμον της ελευθερίας». (Ιακ. 
β΄8, α΄25). 

Για να λάβουμε την ελευθερία, ο Χριστός μας προσκαλεί 
να έρθουμε σε Αυτόν με τα βάρη της αμαρτίας μας. Μας 
προσφέρει αντί αυτής το ζυγό Του, ο οποίος είναι ελαφρός. 
(Ματθ. ια΄29,30). Ένας ζυγός είναι εργαλείο υπηρεσίας. Δι-
αιρώντας το φορτίο, ο ζυγός κάνει ελαφρότερη την εργασία. 
Ο Χριστός προσφέρεται να μπει μαζί μας στο ζυγό. Ο ζυγός 
ο ίδιος είναι ο νόμος. «Ο μεγάλος νόμος της αγάπης που 
αποκαλύφθηκε στην Εδέμ, που διακηρύχθηκε το Σινά και 
που στη νέα διαθήκη γράφηκε στην καρδιά, είναι αυτός που 
κάνει τον άνθρωπο να εργασθεί σύμφωνα με το θέλημα του 
Θεού.»13 ΄Οταν είμαστε στον ίδιο ζυγό με το Χριστό, Αυτός 
σηκώνει το βαρύ φορτίο, και καθιστά την υπακοή χαρά. Μας 
καθιστά ικανούς να επιτύχουμε σε ό,τι πρώτα φαινόταν α-
δύνατο. Έτσι, εκείνος ο νόμος γραμμένος στην καρδιά μας 
γίνεται τρυφή και χαρά. Είμαστε ελεύθεροι επειδή θέλουμε 
να κάνουμε όπως ο Θεός εντέλλεται. 

Εάν ο νόμος παρουσιάζεται χωρίς τη σώζουσα δύναμη 
του Χριστού, δεν υπάρχει απελευθέρωση από την αμαρτία. 
Αλλά η σώζουσα χάρη του Θεού, η οποία δεν εξουδετερώ-
νει το νόμο, φέρει τη δύναμη η οποία μας ελευθερώνει από 
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την αμαρτία, διότι «όπου είναι το Πνεύμα του Κυρίου, εκεί 
ελευθερία». (Β΄Κορ. γ΄17). 

 
Αναχαιτίζει το Κακό και Φέρνει Ευλογίες. Η αύξηση 

στο έγκλημα, στη βιαιότητα, στην ανηθικότητα, στην ασέ-
βεια που κατακλύζει τον κόσμο, προήλθε από την περιφρό-
νηση στο Δεκάλογο. ΄Οπου αυτός ο νόμος είναι δεκτός, ε-
μποδίζει την αμαρτία, προάγει τις ορθές πράξεις, και γίνεται 
μέσον εγκαθίδρυσης της δικαιοσύνης. Έθνη που έχουν εν-
σωματώσει τις αρχές του στους νόμους τους, έχουν την ε-
μπειρία μεγάλων ευλογιών. Από την άλλη πλευρά, εγκατά-
λειψη των αρχών του οδηγεί σε βέβαιη παρακμή. 

Στα χρόνια της Παλαιάς Διαθήκης συχνά ο Θεός ευλο-
γούσε έθνη και άτομα ανάλογα με την υπακοή τους στο νό-
μο Του. Η Γραφή λέει: «Η δικαιοσύνη υψώνει έθνος.» (Παρ. 
ιδ΄34, ις΄12). Εκείνοι που αρνούνται να υπακούσουν στις 
εντολές του Θεού, αντιμετωπίζουν συμφορές. (Ψαλμ. 
πθ΄31,32). «Κατάρα του Κυρίου εν τω οίκω του ασεβούς, 
ευλογεί δε την κατοικίαν των δικαίων.» (Παρ. γ΄33, Λευιτ. 
κς΄, Δευτ. κη΄). Η ίδια γενική αρχή αληθεύει και για σήμε-
ρα.14 

 
Το Διηνεκές του Νόμου 

Εφόσον ο ηθικός νόμος των Δέκα Εντολών είναι η αντα-
νάκλαση του χαρακτήρα του Θεού, οι αρχές Του δεν είναι 
προσωρινές ή περιστασιακές, αλλά απόλυτες, αναλλοίωτες 
και με μόνιμο κύρος για την ανθρωπότητα. Οι Χριστιανοί 
διαμέσου των αιώνων με σταθερότητα υποστήριξαν το διη-
νεκές του νόμου του Θεού, επιβεβαιώνοντας δυναμικά τη 
συνεχή εγκυρότητά του.15 

 
Ο Νόμος πριν από το Σινά. Ο νόμος υπήρχε πολύ πριν 

ο Θεός δώσει το Δεκάλογο στον Ισραήλ. Εάν δεν ήταν έτσι, 
δε θα υπήρχε αμαρτία πριν από το Σινά, «διότι η αμαρτία 
είναι και η ανομία [παράβαση του νόμου]». (ΑΊωάν. γ΄4). Το 
ότι ο Εωσφόρος και οι άγγελοί του αμάρτησαν, αποτελεί 
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απόδειξη της παρουσίας του νόμου πριν από τη Δημιουργί-
α. (Β΄Πέτρ. β΄4). 

΄Οταν ο Θεός δημιούργησε τον Αδάμ και την Εύα κατά 
την εικόνα Του, εμφύτευσε τις ηθικές αρχές του νόμου στις 
διάνοιές τους, κάνοντας φυσικό γι’αυτούς να πράττουν το 
θέλημά Του. Η παράβασή τους εισήγαγε την αμαρτία στην 
ανθρώπινη οικογένεια. (Ρωμ. ε΄12). 

Αργότερα ο Θεός είπε για τον Αβραάμ ότι «υπήκουσεν 
εις την φωνήν μου, και εφύλαξε τα προστάγματά μου, τας 
εντολάς μου, τα διατάγματά μου και τους νόμους μου.» 
(Γέν. κς΄5). Και ο Μωυσής μίλησε για τα διατάγματα του 
Θεού και τους νόμους Του πριν από το Σινά. (Έξ. ις΄, ιη΄16). 
Μια μελέτη του βιβλίου της Γένεσης δείχνει ότι οι δέκα εντο-
λές ήταν γνωστές πολύ πριν από το Σινά. Αυτό το βιβλίο 
κάνει σαφές ότι οι άνθρωποι συνειδητοποιούσαν πως, πριν 
ο Θεός δώσει το Δεκάλογο, οι πράξεις που ο νόμος απαγό-
ρευε, ήταν κακές.16 Αυτή η γενική κατανόηση του ηθικού 
νόμου δείχνει ότι ο Θεός έπρεπε να έχει προμηθεύσει στην 
ανθρωπότητα τη γνώση των Δέκα Εντολών. 

 
Ο Νόμος στο Σινά. Κατά τη μακρά περίοδο της δουλείας 

στην Αίγυπτο - έθνος που δε γνώριζε τον αληθινό Θεό (Έξ. 
ε΄2) - οι Ισραηλίτες ζούσαν μέσα στην ειδωλολατρία και στη 
διαφθορά. Σαν συνέπεια, είχαν χάσει πολλές από τις γνώ-
σεις για την αγιότητα, την αγνότητα και τις ηθικές αρχές του 
Θεού. Η κατάστασή τους σαν σκλάβοι, έκανε γι’αυτούς δύ-
σκολη τη λατρεία. 

Ανταποκρινόμενος στην απελπιστική κραυγή για βοήθει-
α, σύμφωνα με τη διαθήκη Του με τον Αβραάμ, ο Θεός α-
πελευθέρωσε το λαό Του «εκ της καμίνου της σιδηράς» 
(Δευτ. δ΄20) οδηγώντας αυτούς σε χώρα όπου «να φυλάτ-
τωσι τα διατάγματα αυτού και να εκτελώσι τους νόμους αυ-
τού». (Ψαλμ. ρε΄43-45). 

Μετά την απελευθέρωση, τους οδήγησε στο όρος Σινά 
για να τους δώσει τον ηθικό νόμο ο οποίος είναι ο κανόνας 
της κυβέρνησής Του, και τους τελετουργικούς νόμους οι 
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οποίοι θα τους δίδασκαν ότι ο δρόμος της σωτηρίας είναι 
διαμέσου της εξιλαστήριας θυσίας του Σωτήρα. Στο Σινά, 
λοιπόν, ο Θεός έδωσε το νόμο κατευθείαν, με σαφή και α-
πλά λόγια, «εξ αιτίας των παραβάσεων» (Γαλ. γ΄19), «ώστε 
να γείνη καθ’υπερβολήν αμαρτωλός η αμαρτία διά της ε-
ντολής» (Ρωμ. ζ΄13). Μόνο αφού ο ηθικός νόμος του Θεού 
ξεκαθάρισε την εικόνα, μπορούσαν οι Ισραηλίτες να αι-
σθανθούν τις παραβάσεις τους, να ανακαλύψουν το αίσθη-
μα της απελπισίας τους και να δουν την ανάγκη τους για 
σωτηρία. 

 
Ο Νόμος πριν από την Επιστροφή του Χριστού. Η 

Γραφή αποκαλύπτει ότι ο νόμος του Θεού είναι το αντικεί-
μενο της επίθεσης του Σατανά και ότι αυτός ο πόλεμος του 
Σατανά κατά του νόμου θα κορυφωθεί λίγο πριν τη Δευτέρα 
Παρουσία. Η προφητεία αποκαλύπτει ότι ο Σατανάς θα ο-
δηγήσει τη μεγάλη πλειονότητα των ανθρώπων στην ανυ-
πακοή προς το Θεό. (Αποκ. ιβ΄9). Εργαζόμενος διαμέσου 
της δύναμης του θηρίου, θα κατευθύνει την προσοχή του 
κόσμου προς το θηρίο και όχι προς το Θεό. (Αποκ. ιγ΄3. Για 
περισσότερα επάνω στις προφητείες αυτές δείτε το κεφά-
λαιο 12). 

1. Ο νόμος υπό διωγμόν. Το κεφάλαιο Δανιήλ ζ΄ περι-
γράφει αυτή την ίδια δύναμη σαν ένα μικρό κέρας. Αυτό το 
κεφάλαιο μιλάει για τέσσερα μεγάλα ζώα, τα οποία, ακόμη 
και από την εποχή του Χριστού, οι βιβλικοί ερμηνευτές ταύ-
τιζαν με τις παγκόσμιες δυνάμεις της Βαβυλώνας, της Μη-
δοπερσίας, της Ελλάδας και της Ρώμης. Τα δέκα κέρατα 
του τέταρτου θηρίου αντιπροσωπεύουν τη διαίρεση της ρω-
μαϊκής αυτοκρατορίας στην εποχή της πτώσης της (476 
μ.Χ.)17  

Το όραμα του Δανιήλ επικεντρώνεται στο μικρό κέρας, 
μια φοβερή και βλάσφημη δύναμη η οποία εγέρθηκε ανά-
μεσα στα δέκα κέρατα, που σημαίνει τη δημιουργία μιας 
τρομερής δύναμης μετά τη διάλυση της ρωμαϊκής αυτοκρα-
τορίας. Αυτή η δύναμη θα προσπαθούσε να μεταβάλει το 
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νόμο του Θεού (Δαν. ζ΄25), και θα συνέχιζε μέχρι την επι-
στροφή του Χριστού. (Δείτε κεφάλαιο 19). Αυτή η επίθεση 
από μόνη της είναι απόδειξη της μονιμότητας του νόμου 
στο σχέδιο της σωτηρίας. Το όραμα τελειώνει βεβαιώνοντας 
το λαό του Θεού ότι αυτή η δύναμη δε θα επιτύχει να εξα-
λείψει το νόμο, επειδή η κρίση θα καταστρέψει το μικρό κέ-
ρας. (Δαν. ζ΄11-26-28). 

2. Οι ΄Αγιοι υπερασπίζονται το νόμο. Υπακοή χαρα-
κτηρίζει τους αγίους που περιμένουν τη Δευτέρα Παρουσία. 
Στην τελική αναμέτρηση ανασυντάσσουν τις δυνάμεις τους 
για να υπερασπισθούν το νόμο του Θεού. Η Βίβλος τούς 
περιγράφει με τα λόγια, «τους φυλάττοντας τας εντολάς του 
Θεού και έχοντας την μαρτυρίαν του Ιησού Χριστού» (Αποκ. 
ιβ΄17, ιδ΄12), και ότι με υπομονή προσβλέπουν στην επι-
στροφή του Χριστού. 

Για την ετοιμασία της Δευτέρας Παρουσίας, αυτοί οι άν-
θρωποι διακηρύττουν το ευαγγέλιο, καλώντας τους άλλους 
να λατρεύσουν τον Κύριο ως Δημιουργό. (Αποκ. ιδ΄6,7). 
Εκείνοι που λατρεύουν το Θεό με αγάπη, θα υπακούσουν 
σε Αυτόν, όπως λέει ο Ιωάννης: «Αύτη είναι η αγάπη του 
Θεού, το να φυλάττωμεν τας εντολάς αυτού, και αι εντολαί 
αυτού βαρείαι δεν είναι.» (Ιωάν. ε΄3). 

3. Οι κρίσεις του Θεού και ο νόμος. Η κρίση του Θεού 
κατά τις επτά έσχατες πληγές επάνω στους ανυπάκουους 
ξεκινάει από το ναό «της σκηνής του μαρτυρίου εν τω ου-
ρανώ». (Αποκ. ιε΄5). Ο Ισραήλ ήταν πολύ εξοικειωμένος με 
τη φράση σκηνή του μαρτυρίου, που προσδιόριζε τη σκηνή 
που ο Μωυσής είχε κατασκευάσει. (Αρ. α΄50,53, ιζ΄8,, ιη΄2). 
Η σκηνή ονομαζόταν έτσι επειδή στέγαζε την κιβωτό του 
μαρτυρίου (Έξ. κς΄34), η οποία περιείχε «δύο πλάκας του 
μαρτυρίου». (Έξ. λα΄18). Έτσι, οι Δέκα Εντολές είναι το 
«μαρτύριον» - η μαρτυρία προς την ανθρωπότητα του θείου 
θελήματος. (Έξ. λδ΄28,29). 

Αλλά η Αποκάλυψη ιε΄5 αναφέρει ως «ο ναός της σκη-
νής του μαρτυρίου εν τω ουρανώ». Η σκηνή του Μωυσή 
ήταν απλώς ένα αντίγραφο του ουράνιου ναού. (Έξ. 
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κε΄8,40,  Εβρ. η΄1-5). Το πρωτότυπο του μεγάλου νόμου 
των Δέκα Εντολών φυλάσσεται εκεί. Το ότι οι τελικές κρίσεις 
σχετίζονται στενά με την παράβαση του νόμου του Θεού, 
αποτελεί πρόσθετη απόδειξη για την αιωνιότητα των Δέκα 
Εντολών. 

Το βιβλίο της Αποκάλυψης επίσης περιγράφει το άνοιγ-
μα του ουράνιου ναού όπου παρουσιάζεται «η κιβωτός της 
διαθήκης». (Αποκ. ια΄19). Η φράση κιβωτός της διαθήκης 
καθορίζει την κιβωτό του επίγειου αγιαστηρίου, το οποίο 
περιείχε τις πλάκες με τους λόγους της διαθήκης - τις Δέκα 
Εντολές. (Έξ. λδ΄27, Αρ. ι΄33, Δευτ. θ΄9). Η κιβωτός της δι-
αθήκης στο ουράνιο αγιαστήριο είναι η πρότυπος κιβωτός 
που περιέχει τους λόγους της αιώνιας διαθήκης - τον πρω-
τότυπο δεκάλογο. Έτσι, είναι φανερό ότι ο χρόνος των τε-
λευταίων κρίσεων του Θεού (Αποκ. ια΄18), συμπίπτει με το 
άνοιγμα του ναού, με επίκεντρο την κιβωτό που περιέχει τις 
Δέκα Εντολές - πράγματι, μια κατάλληλη εικόνα της μεγα-
λειότητας του νόμου του Θεού ως μέτρο της κρίσης. 

 
Ο Νόμος και το Ευαγγέλιο 

Η σωτηρία είναι ένα δώρο που έρχεται με τη χάρη δια-
μέσου της πίστης, όχι με τα έργα του νόμου. (Εφεσ. β΄8). 
«Ούτε τα έργα του νόμου, ούτε οι προσπάθειες έστω και 
αξιέπαινες, και ούτε τα καλά έργα - είτε πολλά είτε λίγα, με 
θυσίες ή χωρίς θυσίες - μπορούν με κάποιον τρόπο να δι-
καιώσουν τον αμαρτωλό. (Τίτ. γ΄5,  Ρωμ. γ΄20).18 

Σε όλη τη Γραφή υπάρχει τέλεια αρμονία ανάμεσα στο 
νόμο και στο ευαγγέλιο, το ένα επιβεβαιώνοντας το άλλο. 

 
Ο Νόμος και το Ευαγγέλιο πριν από το Σινά. ΄Οταν ο 

Αδάμ και η Εύα αμάρτησαν, έμαθαν τι είναι ενοχή, φόβος 
και ανάγκη. (Γέν. γ΄10). Ο Θεός ανταποκρίθηκε στην ανά-
γκη τους, όχι εξουδετερώνοντας το νόμο ο οποίος τους κα-
ταδίκαζε, αλλά, αντίθετα, προσφέροντάς τους το ευαγγέλιο 
το οποίο θα τους αποκαθιστούσε στη υπακοή προς το Θεό 
και στη συντροφιά Του.  
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Αυτό το ευαγγέλιο συνίσταται στην υπόσχεση της λύ-
τρωσης διαμέσου ενός Σωτήρα - το σπέρμα της γυναικός 
που θα ερχόταν κάποια μέρα και θα θριάμβευε κατά του 
κακού. (Γέν. γ΄15). Το σύστημα των θυσιών που ο Θεός 
καθόρισε, τους δίδασκε μια σπουδαία αλήθεια για την εξι-
λέωση: ότι η συγχώρηση μπορούσε να επιτευχθεί μόνο με 
χύση αίματος - με το θάνατο του Σωτήρα. Με την πίστη ότι 
η θυσία του ζώου συμβόλιζε τον εξιλαστήριο θάνατο του 
Σωτήρα στη θέση τους, λάμβαναν την άφεση των αμαρ-
τιών.19 Σώζονταν με τη χάρη. 

Αυτή ευαγγελική υπόσχεση ήταν το κέντρο της αιώνιας 
διαθήκης της χάρης που ο Θεός πρόσφερε στην ανθρωπό-
τητα (Γέν ιβ΄1-3, ιε΄4,5, ιζ΄1-9), η οποία έχει στενή σχέση με 
την υπακοή στο νόμο του Θεού (Γέν. ιη΄18,19, κς΄4,5). Η 
εγγύηση της διαθήκης του Θεού ήταν ο Υιός του Θεού, ο 
οποίος, ως το επίκεντρο σημείο του ευαγγελίου, ήταν «το 
Αρνίον το εσφαγμένον από καταβολής κόσμου». (Αποκ. 
ιγ΄8). Η χάρη του Θεού άρχισε να λειτουργεί ευθύς μόλις ο 
Αδάμ και η Εύα αμάρτησαν. Ο Δαβίδ είπε: «Το δε έλεος του 
Κυρίου είναι από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους 
φοβουμένους αυτόν . . .  επί τους φυλάττοντας την διαθή-
κην αυτού και ενθυμουμένους τας εντολάς αυτού διά να εκ-
πληρώσωσιν αυτάς.» (Ψαλμ. ργ΄17,18). 

 
Ο Νόμος και το Ευαγγέλιο στο Σινά. Υπάρχει στενή 

σχέση ανάμεσα στο Δεκάλογο και στο ευαγγέλιο. Ο πρόλο-
γος στο νόμο, επί παραδείγματι, αναφέρει το Θεό ως Λυ-
τρωτή. (Έξ. κ΄1). Και μετά τη διακήρυξη των Δέκα Εντολών 
ο Θεός έδωσε οδηγία στους Ισραηλίτες να κατασκευάσουν 
ένα θυσιαστήριο και να αρχίσουν να προσφέρουν θυσίες 
που ήταν για να αποκαλύψει τη σώζουσα χάρη Του. 

Στο όρος Σινά έδωσε ο Θεός στο Μωυσή ένα μεγάλο 
τμήμα από το τελετουργικό νόμο που έχει σχέση με την κα-
τασκευή του θυσιαστηρίου, όπου ο Θεός θα έμενε με το λαό 
Του και θα τους συναντούσε για να επιδαψιλεύσει σε αυ-
τούς τις ευλογίες Του και να συγχωρήσει τις αμαρτίες τους. 
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(Έξ. κδ΄9 - λα΄18). Αυτή η επέκταση του απλού συστήματος 
των θυσιών που υπήρχε πριν από το Σινά προδιέγραφε το 
μεσιτική έργο του Χριστού για τη λύτρωση των αμαρτωλών 
και τη διεκδίκηση της εξουσίας και της αγιότητας του νόμου 
του Θεού. 

Το κατοικητήριο του Θεού ήταν στα ΄Αγια των Αγίων του 
επίγειου αγιαστηρίου, επάνω από το ιλαστήριο της κιβωτού, 
στην οποία φυλάσσονταν οι Δέκα Εντολές. Κάθε μορφή 
των λειτουργιών του αγιαστηρίου συμβόλιζε το Σωτήρα. Οι 
θυσίες με αίμα έδειχναν τον εξιλαστήριο θάνατό Του, ο ο-
ποίος θα λύτρωνε την ανθρωπότητα από την καταδίκη του 
νόμου. (Δείτε τα κεφάλαια 4 και 9).  

Ενώ ο Δεκάλογος ήταν τοποθετημένος μέσα στην κιβω-
τό, οι τελετουργικοί νόμοι, μαζί με τις αστικές ρυθμίσεις που 
έδωσε ο Θεός και γράφηκαν στο «βιβλίον του νόμου» ήταν 
τοποθετημένοι στα πλάγια της κιβωτού της διαθήκης «εις 
μαρτύριον κατά» του λαού. (Δευτ. λα΄26). Οποτεδήποτε 
αμάρταναν, αυτό το «μαρτύριον» καταδίκαζε τις πράξεις 
τους και προμήθευε λεπτομερείς υποδείξεις για τη συμφιλί-
ωση με το Θεό. Από το Σινά μέχρι το θάνατο του Χριστού, 
οι παραβάτες του δεκαλόγου έβρισκαν ελπίδα, συγχώρηση 
και καθαρισμό διαμέσου της πίστης στο ευαγγέλιο που πε-
ριγραφόταν μέσα από τις λειτουργίες του αγιαστηρίου και 
του τελετουργικό νόμου. 

 
Ο Νόμος και το Ευαγγέλιο μετά το Σταυρό. ΄Οπως 

πολλοί Χριστιανοί έχουν διαπιστώσει, η Βίβλος δείχνει ότι 
ενώ ο θάνατος του Χριστού κατήργησε το τελετουργικό νό-
μο, επιβεβαίωσε όμως τη συνεχή εγκυρότητα του ηθικού 
νόμου.20 Σημειώστε την απόδειξη: 

1. Ο τελετουργικός νόμος. ΄Οταν ο Χριστός πέθανε, 
εκπλήρωσε τον προφητικό συμβολισμό του συστήματος 
των θυσιών. Ο τύπος συνάντησε το αντίτυπο και ο τελε-
τουργικός νόμος έλαβε τέλος. Αιώνες πριν, ο Δανιήλ προεί-
πε ότι με το θάνατο του Μεσσία «θέλει παύσει η θυσία και η 
προσφορά». (Δαν. θ΄27, το δείτε κεφάλαιο 4). ΄Οταν ο Ιη-
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σούς πέθανε, το καταπέτασμα του ναού - κατά τρόπο υ-
περφυσικό - σχίσθηκε στα δύο από πάνω μέχρι κάτω 
(Ματθ. κζ΄51), δείχνοντας το τέλος της πνευματικής σημα-
σίας των λειτουργιών του ναού. 

Αν και ο τελετουργικός νόμος κάλυπτε ένα ζωτικό ρόλο 
πριν από το θάνατο του Χριστού, ήταν ελλιπής σε πολλά 
σημεία, επειδή ήταν μόνο «σκιά των μελλόντων αγαθών». 
(Εβρ. ι΄1). Χρησίμευσε ως πρόσκαιρος σκοπός, και επιβλή-
θηκε στο λαό του Θεού «μέχρι καιρού διορθώσεως» (Εβρ. 
θ΄10, Γαλ. γ΄19) - μέχρι τον καιρό που ο Χριστός πέθανε ως 
ο αληθινός Αμνός του Θεού. 

Κατά το θάνατο του Χριστού, η δικαιοδοσία του τελε-
τουργικού νόμου έλαβε τέλος. Η εξιλαστήρια θυσία Του ε-
ξασφάλισε συγχώρηση για όλες τις αμαρτίες. Με αυτή την 
πράξη ο Χριστός εξάλειψε «το καθ’ημών χειρόγραφον συ-
νιστάμενον εις διατάγματα, το οποίον ήτο εναντίον εις ημάς, 
και αφήρεσεν αυτό εκ του μέσου, προσηλώσας αυτό επί 
του σταυρού». (Κολ. β΄14, Δευτ. λα΄26). Έτσι, δε χρειαζόταν 
πια να επιτελούνται οι περίπλοκες λειτουργίες οι οποίες, 
ούτως ή άλλως, δεν μπορούσαν να αφαιρέσουν τις αμαρτί-
ες ή να καθαρίσουν τη συνείδηση. (Εβρ. ι΄4, θ΄9,14). Καμιά 
ανησυχία πια για τους τελετουργικούς νόμους, με τις περί-
πλοκες απαιτήσεις τους σχετικά με προσφορές από τροφές 
και πόσεις, διάφοροι εορτασμοί (Πάσχα, Πεντηκοστή κ.τ.λ.), 
νεομηνίες ή τελετουργικά σάββατα (Κολ. β΄16, Εβρ. θ΄10), 
τα οποία ήταν απλώς «σκιά των μελλόντων». (Κολ. β΄17).21 

Με το θάνατο του Χριστού, οι πιστοί δεν έχουν ανάγκη 
πια να ασχοληθούν με σκιές - αντανάκλαση της πραγματι-
κότητας του Χριστού. Τώρα μπορούν να πλησιάσουν στον 
ίδιο το Σωτήρα κατευθείαν, επειδή «το σώμα είναι του Χρι-
στού». (Κολ. β΄17). 

Κατά την ερμηνεία των Ιουδαίων, ο τελετουργικός νόμος 
είχε γίνει ένας φραγμός ανάμεσα σε αυτούς και στα άλλα 
έθνη. Αυτό στάθηκε μεγάλο εμπόδιο στην αποστολή τους 
να φωτίσουν τον κόσμο με τη δόξα του Θεού. Ο θάνατος 
του Χριστού κατήργησε αυτόν «τον νόμον των εντολών των 
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εν τοις διατάγμασι» «και έλυσε το μεσότοιχον του φραγμού» 
μεταξύ Εθνικών και Ιουδαίων, ώστε να δημιουργηθεί μια 
νέα οικογένεια συμφιλιωμένων πιστών «εις έν σώμα προς 
τον Θεόν διά του σταυρού». (Εφεσ. β΄14-16). 

2. Ο Δεκάλογος και ο σταυρός. Ενώ ο θάνατος του 
Χριστού έθεσε τέλος στην εξουσία του τελετουργικού νόμου, 
επιβεβαίωσε το νόμο των Δέκα Εντολών. Ο Χριστός απο-
μάκρυνε την κατάρα του νόμου, ελευθερώνοντας έτσι τους 
πιστούς από την καταδίκη του. Η πράξη Του αυτή δε σή-
μαινε ότι ο νόμος καταργήθηκε, δίνοντάς μας την ελευθερία 
να παραβιάζουμε τις αρχές του. Οι άφθονες μαρτυρίες της 
Γραφής σχετικά με τη μονιμότητα του νόμου αποκρούει μια 
τέτοια άποψη. 

Ο Καλβίνος πολύ σωστά δήλωσε ότι «δεν πρέπει να φα-
ντασθούμε πως ή έλευση του Χριστού μας ελευθέρωσε από 
την εξουσία του νόμου, διότι είναι ο αιώνιος κανόνας μιας 
αφιερωμένης και άγιας ζωής, και γι’αυτό πρέπει να είναι 
αναλλοίωτος όπως η δικαιοσύνη του Χριστού».22 

Ο Παύλος περιέγραψε τη σχέση ανάμεσα στην υπακοή 
και στο ευαγγέλιο της σώζουσας χάρης. Καλώντας τους πι-
στούς σε άγια ζωή λέει: «παραστήσατε . . . τα μέλη σας ό-
πλα δικαιοσύνης εις τον Θεόν. Διότι η αμαρτία δεν θέλει σας 
κυριεύσει, επειδή δεν είσθε υπό νόμον αλλά υπό χάριν». 
(Ρωμ. ς΄13,14). Οι χριστιανοί λοιπόν δεν τηρούν το νόμο για 
να επιτύχουν τη σωτηρία - αυτοί που προσπαθούν να το 
κάνουν, θα βυθισθούν περισσότερο στην αμαρτία. «΄Οσο 
ένας άνθρωπος είναι κάτω από το νόμο, παραμένει κάτω 
από την εξουσία της αμαρτίας, διότι ο νόμος δεν μπορεί να 
σώσει κάποιον είτε από την καταδίκη, είτε από τη δύναμη 
της αμαρτίας. Αλλά εκείνοι που είναι κάτω από τη χάρη, όχι 
μόνο απελευθερώνονται από την καταδίκη (Ρωμ. η΄1), αλλά 
παίρνουν και δύναμη να νικήσουν (Ρωμ. ς΄4). Έτσι, η αμαρ-
τία δε θα τους κυριεύει πια.»23 

Ο Παύλος πρόσθεσε: «Το τέλος του νόμου είναι ο Χρι-
στός προς δικαιοσύνην εις πάντα τον πιστεύοντα.» (Ρωμ. 
ι΄4). Ο καθένας λοιπόν που πιστεύει στο Χριστό, συνειδη-
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τοποιεί ότι Αυτός είναι το τέλος του νόμου - το μέσον για την 
απόκτηση της δικαιοσύνης.24  Από τη φύση μας είμαστε α-
μαρτωλοί, αλλά εν Χριστώ Ιησού δικαιωνόμαστε με τη δική 
Του δικαιοσύνη. 

Αν και βρίσκονται κάτω από τη χάρη, οι πιστοί δεν έχουν 
την ελευθερία να επιμείνουν «εν τη αμαρτία, διά να περισ-
σεύση η χάρις». (Ρωμ. ς΄1). Μάλλον η χάρη εξασφαλίζει τη 
δύναμη ώστε να κάνει εφικτή την υπακοή καθώς και τη νίκη 
κατά της αμαρτίας. «Δεν είναι τώρα λοιπόν ουδεμία κατά-
κρισις εις τους εν Χριστώ Ιησού, τους μη περιπατούντας κα-
τά την σάρκα, αλλά κατά το Πνεύμα.» (Ρωμ. η΄1). 

Ο θάνατος του Χριστού μεγαλύνει το νόμο, δίνοντάς του 
παγκόσμια εξουσία. Αν ο Δεκάλογος μπορούσε να αλλάξει, 
δε χρειαζόταν Αυτός να πεθάνει. Αλλά επειδή ο νόμος είναι 
απόλυτος και αμετάβλητος, απαιτείτο ένας θάνατος για να 
πληρωθεί η επιβαλλόμενη ποινή. Αυτή την απαίτηση ο Χρι-
στός ικανοποίησε στην πληρότητα με το θάνατό Του στο 
σταυρό, κάνοντας την αιώνια ζωή προσιτή σε όλους όσοι 
δέχονται την έξοχη θυσία Του. 

 
Υπακοή στο Νόμο. 

Οι άνθρωποι δεν μπορούν να κερδίσουν τη σωτηρία 
τους με τα καλά έργα τους. Υπακοή είναι ο καρπός της σω-
τηρίας διαμέσου του Χριστού. Μέσα από την καταπληκτική 
χάρη, ιδιαίτερα αυτή που εκδηλώθηκε στο σταυρό, ο Θεός 
ελευθέρωσε το λαό του από την ποινή και την κατάρα της 
αμαρτίας. Αν και ήσαν αμαρτωλοί, ο Χριστός έδωσε τη ζωή 
Του, εξασφαλίζοντας το χάρισμα της αιώνιας ζωής. Η άφ-
θονη αγάπη του Θεού ξυπνάει στο μετανοούντα αμαρτωλό 
μια ανταπόκριση που εκδηλώνεται σε τρυφερή υπακοή με 
τη δύναμη της χάρης που τόσο άφθονη επιδαψιλεύεται. Οι 
πιστοί που κατανοούν ότι ο Χριστός δίνει στο νόμο τη δέ-
ουσα αξία, και οι οποίοι διαβλέπουν τις ευλογίες της υπα-
κοής, θα έχουν ισχυρά κίνητρα για να βιώσουν μια χριστό-
μορφη ζωή. 
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Ο Χριστός και ο Νόμος. Με τον ύψιστο σεβασμό προς 
τις Δέκα Εντολές, ο ίδιος ο Χριστός - Ο ΩΝ - διακήρυξε τον 
ηθικό νόμο από το Σινά. (Ιωάν. η΄58, ΄Εξ. γ΄14, δείτε κεφά-
λαιο 4). Μέρος της αποστολής Του στη γη ήταν να «μεγαλύ-
νει τον νόμον αυτού και καταστήσει έντιμον». (Ησ. μβ΄21). 
Ένα εδάφιο της Παλαιάς Διαθήκης που η Καινή Διαθήκη 
αποδίδει στο Χριστό, κάνει σαφή τη στάση Του απέναντι 
στο νόμο: «Χαίρω, Θεέ μου, να εκτελώ το θέλημά σου, και 
ο νόμος σου είναι εν τω μέσω της καρδίας μου.» (Ψαλμ. 
μ΄8, Εβρ. ι΄5,7). 

Το ευαγγέλιό Του δημιούργησε μια πίστη η οποία με 
σταθερότητα υπερασπιζόταν την εγκυρότητα του Δεκαλό-
γου. Ο Παύλος είπε: «Νόμον λοιπόν καταργούμεν διά της 
πίστεως; Μη γένοιτο, αλλά νόμον συνιστώμεν.» (Ρωμ. 
γ΄31). 

Έτσι, ο Χριστός δεν ήρθε μόνο να σώσει τον άνθρωπο, 
αλλά και να υπερασπισθεί την εξουσία και την αγιότητα του 
νόμου του Θεού, παρουσιάζοντας τη μεγαλοσύνη και τη δό-
ξα του ενώπιον των ανθρώπων, και δίνοντας το παράδειγ-
μα ποια στάση να έχουν απέναντί του. Ως οπαδοί Του, οι 
Χριστιανοί καλούνται να μεγαλύνουν το νόμο του Θεού μέ-
σα στη ζωή τους. Ο ίδιος ο Χριστός έχοντας διάγει μια ζωή 
υπακοής, τόνισε ότι και οι οπαδοί Του πρέπει να είναι τηρη-
τές των εντολών. ΄Οταν ρωτήθηκε τι απαιτείται για την αιώ-
νια ζωή, απάντησε: «Εάν θέλης να εισέλθης εις την ζωήν, 
φύλαξον τας εντολάς.» (Ματθ. ιθ΄17). Επίσης προειδοποίη-
σε για την παραβίαση αυτής της αρχής: «Δεν θέλει εισέλθει 
εις την βασιλείαν των ουρανών πας ο λέγων προς εμέ, Κύ-
ριε, Κύριε, αλλ’ο πράττων το θέλημα του Πατρός μου του εν 
τοις ουρανοίς.» Οι παραβάτες του νόμου θα αποκλεισθούν 
από την είσοδο. (Ματθ. ζ΄21-23). 

Ο Χριστός ο ίδιος εκπλήρωσε το νόμο όχι εξαλείφοντάς 
τον, αλλά με μια ζωή υπακοής σε αυτόν. Είπε: «Αληθώς 
σας λέγω, έως αν παρέλθη ο ουρανός και η γη, ιώτα έν ή 
μία κεραία δεν θέλει παρέλθει από του νόμου, εωσού πλη-
ρωθώσι πάντα.» (Ματθ. ε΄18). Ο Χριστός δίνει ισχυρή έμ-
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φαση στο αντικείμενο του νόμου του Θεού που πρέπει πά-
ντοτε να μένει στη διάνοια: Να αγαπάτε Κύριον τον Θεό σας 
με όλη την καρδιά, την ψυχή και τη διάνοια, και τον πλησίον 
σαν τον εαυτό σας. (Ματθ. κβ΄37,38). Οπωσδήποτε δε θέ-
λει μια αγάπη όπως ο κόσμος την ερμηνεύει - ιδιοτελή ή 
συναισθηματική. Για να εξηγήσει την αγάπη για την οποία 
μιλάει, ο Χριστός έδωσε «εντολήν καινήν». (Ιωάν. ιγ΄34). 
Αυτή η εντολή δε θα έπαιρνε τη θέση του Δεκαλόγου, αλλά 
θα προμήθευε στους πιστούς «ένα παράδειγμα ποια πραγ-
ματικά είναι η αληθινή ανιδιοτελής αγάπη, όπως ποτέ στο 
παρελθόν δε διαπιστώθηκε στη γη. Με την έννοια αυτή, η 
εντολή Του πρέπει να περιγραφεί ως νέα. Τους έδωσε την 
εντολή όχι απλώς ‘’αγαπάτε αλλήλους’’, αλλά ‘’αγαπάτε αλ-
λήλους καθώς εγώ σας ηγάπησα’’. (Ιωάν. ιε΄12). Για να κυ-
ριολεκτήσουμε, εδώ έχουμε μια ακόμη απόδειξη πώς ο 
Χριστός μεγάλυνε τους νόμους του Πατέρα Του.»25 

Η υπακοή αποκαλύπτει τέτοια αγάπη. Ο Ιησούς είπε: 
«Εάν με αγαπάτε, τας εντολάς μου φυλάξατε.» (Ιωάν. 
ιδ΄15). «Εάν τας εντολάς μου φυλάξητε, θέλετε μείνει εν τη 
αγάπη μου, καθώς εγώ εφύλαξα τας εντολάς του Πατρός 
μου και μένω εν τη αγάπη αυτού.» (Ιωάν. ιε΄10). Το ίδιο, 
εάν αγαπάμε το λαό του Θεού, το Θεό αγαπάμε και «τας 
εντολάς αυτού φυλάττομεν». (ΑΊωάν. β΄3). 

Μόνο μένοντας στο Χριστό μπορούμε να δείξουμε ολό-
καρδη υπακοή. Ο Χριστός είπε: «Καθώς το κλήμα δεν δύ-
ναται να φέρη καρπόν αφ’εαυτού, εάν δεν μείνη εν τη α-
μπέλω, ούτως ουδέ σεις, εάν δεν μείνητε εν εμοί . . . Ο μέ-
νων εν εμοί και εγώ εν αυτώ, ούτος φέρει καρπόν πολύν, 
διότι χωρίς εμού δεν δύνασθε να κάμητε ουδέν.» (Ιωάν. ι-
ε΄4,5). Για να μείνουμε με το Χριστό, πρέπει να σταυρω-
θούμε με Αυτόν και να έχουμε την εμπειρία για την οποία 
έγραψε ο Παύλος: «Ζω δε ουχί πλέον εγώ, αλλ’ο Χριστός 
ζη εν εμοί.» (Γαλ. β΄20). Για τους χριστιανούς με αυτές τις 
αρχές, ο Χριστός μπορεί να εκπληρώσει την υπόσχεση της 
νέας διαθήκης Του: «Θέλω δώσει τους νόμους μου εις την 
διάνοιαν αυτών, και θέλω γράψει αυτούς επί της καρδίας 



18.  Ο νόμος του Θεού 

 384

αυτών, και θέλω είσθαι εις αυτούς Θεός, και αυτοί θέλουσιν 
είσθαι εις εμέ λαός.» (Εβρ. η΄10). 

 
Ευλογίες της Υπακοής. Η υπακοή διαπλάθει χριστιανι-

κό χαρακτήρα και δημιουργεί ένα αίσθημα ευεξίας, κάνο-
ντας τους πιστούς να αυξάνουν ως «νεογέννητα βρέφη» και 
να μεταμορφώνονται στην εικόνα του Χριστού. (Α΄Πέτρ. β΄2, 
Β΄Κορ. γ΄18). Αυτή η μεταβολή από αμαρτωλό σε παιδί του 
Θεού μαρτυρεί την αποτελεσματικότητα της δύναμης του 
Χριστού. 

Η Γραφή λέει ότι είναι «μακάριοι . . .οι περιπατούντες εν 
τω νόμω του Κυρίου» (Ψαλμ. ριθ΄1), ότι στο νόμο του Κυρί-
ου είναι το θέλημά τους και τον μελετούν ημέρα και νύκτα 
(Ψαλμ. α΄2). 

Οι ευλογίες της υπακοής είναι πολλές: 
1) Ενόραση και σοφία (Ψαλμ. ριθ΄98,99). 
2) Ειρήνη (Ψαλμ. ριθ΄165, Ησ. μη΄18). 
3) Δικαιοσύνη (Δευτ. ς΄25, Ησ. μη΄18). 
4) Αγνή και ηθική ζωή (Παρ. ζ΄1-5). 
5) Γνώση της αλήθειας (Ιωάν. ζ΄17). 
6) Προστασία από ασθένεια (Έξ. ιε΄26). 
7) Μακροημέρευση (Παρ. γ΄1,2, δ΄10,22). 
8) Βεβαιότητα ότι οι προσευχές θα εισακουσθούν 
    (ΑΊωάν. γ΄22, Ψαλμ. ξς΄18). 
Καλώντας μας σε υπακοή, ο Θεός υπόσχεται άφθονες 

ευλογίες. (Λευιτ. κς΄3-10, Δευτ. κη΄1-12). ΄Οταν ανταποκρι-
νόμαστε θετικά, γινόμαστε «ο εκλεκτός . . . βασίλειον ιερά-
τευμα και έθνος άγιον» (Έξ. ιθ΄5,6, Α΄Πέτρ, β΄5,9), υψωμέ-
νοι «υπεράνω πάντων των εθνών», «κεφαλή και ουχί ου-
ρά». (Δευτ. κη΄1,13). 
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Οι Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης  
Ημέρας  Πιστεύουν . . . 
 
Ο αγαθοεργός Δημιουργός, μετά από τις έξι ημέρες 

της Δημιουργίας, αναπαύθηκε την έβδομη ημέρα 

και θέσπισε το Σάββατο για όλους τους ανθρώ-

πους ως αναμνηστικό της Δημιουργίας. Η τέταρτη 

εντολή του αναλλοίωτου νόμου του Θεού απαιτεί 

την τήρηση αυτής της έβδομης ημέρας - το Σάββα-

το - ως ημέρα ανάπαυσης, λατρείας και διακονίας 

σε αρμονία με τη διδασκαλία και εφαρμογή του Ιη-

σού, ο οποίος είναι Κύριος του Σαββάτου. Το Σάβ-

βατο είναι ημέρα ευχάριστης επικοινωνίας με το 

Θεό και προς αλλήλους. Είναι σύμβολο της λύ-

τρωσής μας εν Χριστώ, σημείο του αγιασμού μας, 

ένα τεκμήριο υποταγής και μια πρόγευση του αιώ-

νιου μέλλοντός μας στη βασιλεία του Θεού. Το 

Σάββατο είναι το αιώνιο σημείο του Θεού για την 

αιώνια διαθήκη Του ανάμεσα σε Αυτόν και στο λαό 

Του. Η χαρούμενη τήρηση αυτού του άγιου χρόνου 

από εσπέρας σε εσπέρας, ηλιοβασίλεμα σε ηλιο-

βασίλεμα, είναι ο εορτασμός της δημιουργικής και 

της λυτρωτικής πράξης του Θεού.- 
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Βασικές Διδαχές, 19 

 

 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 19 

 
ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 

 
Μαζί με το Θεό, ο Αδάμ και η Εύα περιεργάσθηκαν την 

παραδείσια κατοικία τους. Το σκηνικό ήταν μαγευτικό πέρα 
από κάθε περιγραφή. Καθώς ο ήλιος έγερνε προς τη δύση 
εκείνη την Παρασκευή, την έκτη ημέρα της δημιουργίας, και 
τα άστρα άρχισαν να εμφανίζονται, «είδεν ο Θεός πάντα 
όσα εποίησε, και ιδού ήσαν καλά λίαν». (Γέν. α΄31). Έτσι, 
«συνετελέσθησαν ο ουρανός και η γη, και πάσα η στρατιά 
αυτών». (Γέν. β΄1). 

Αλλά όσο όμορφος και να ήταν ο κόσμος τον οποίο ο 
Θεός μόλις είχε δημιουργήσει, το μέγιστο δώρο που μπο-
ρούσε να δώσει στο νεοδημιουργημένο ζευγάρι, ήταν το 
προνόμιο της προσωπικής σχέσης με Αυτόν. Έδωσε το 
Σάββατο ως μια ειδική ημέρα ευλογίας και επικοινωνίας 
τους με το Δημιουργό τους. 

 
Το Σάββατο Μέσα στη Γραφή 

Το Σάββατο είναι το κέντρο της λατρείας μας προς το 
Θεό. Ως αναμνηστικό της Δημιουργίας, αποκαλύπτει το λό-
γο γιατί ο Θεός πρέπει να λατρεύεται: Αυτός είναι ο Δημι-
ουργός και εμείς τα δημιουργήματά Του. «Γι’αυτό, το Σάβ-
βατο βρίσκεται στο ίδιο το θεμέλιο της θείας λατρείας, επει-
δή διδάσκει αυτή τη μεγάλη αλήθεια με τον πιο εντυπωσια-
κό τρόπο, που κανένα άλλο θέσπισμα δεν το κάνει. Η αλη-
θινή αιτία της θείας λατρείας, όχι μόνο της λατρείας κατά 
την ημέρα του Σαββάτου, αλλά όλης της λατρείας, βρίσκεται 
στη διαφορά μεταξύ του Δημιουργού και των δημιουργημά-
των Του. Αυτό το μεγάλο γεγονός δεν μπορεί ποτέ να θεω-
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ρηθεί απαρχαιωμένο, ούτε πρέπει ποτέ να λησμονηθεί.»1 
Αυτή η αλήθεια έπρεπε να διατηρηθεί για πάντα ενώπιον 
της ανθρώπινης φυλής ότι ο Θεός θέσπισε το Σάββατο. 

 
Το Σάββατο στη Δημιουργία. Το Σάββατο μάς έρχεται 

από έναν αναμάρτητο κόσμο. Είναι ένα ιδιαίτερο δώρο του 
Θεού, που βοηθάει την ανθρώπινη φυλή να κατανοήσει 
εδώ στη γη την πραγματικότητα του ουρανού. Τρεις ευδιά-
κριτες θείες πράξεις θέσπισαν το Σάββατο: 

1. Ο Θεός αναπαύθηκε το Σάββατο. Την έβδομη ημέρα 
ο Θεός «κατέπαυσε και ανεπαύθη» (Έξ. λα΄17), αν και δεν 
αναπαύθηκε επειδή το είχε ανάγκη (Ησ. μ΄28). Το ρήμα «α-
νεπαύθη», σαβάτ,  σημαίνει κατά λέξη ‘’διακόπτω’’ από ερ-
γασία ή δραστηριότητα (Γέν. η΄22). «Η ανάπαυση του Θεού 
δεν ήταν το αποτέλεσμα εξάντλησης ή κόπωσης, αλλά δια-
κοπή μιας προηγούμενης απασχόλησης.»2 

Ο Θεός αναπαύθηκε επειδή ήθελε οι άνθρωποι να ανα-
παύονται. Έδωσε παράδειγμα για να το ακολουθήσουν οι 
ανθρώπινες υπάρξεις. (Έξ. κ΄11). 

Εφόσον Θεός τελείωσε τη δημιουργία στην έκτη ημέρα 
(Γέν. β΄1), τι εννοεί η Γραφή όταν λέει ότι «είχε συντετελε-
σμένα ο Θεός εν τη ημέρα τη εβδόμη τα έργα αυτού» (Γέν. 
β΄2); Ο Θεός είχε τελειώσει τη δημιουργία του ουρανού και 
της γης στις έξι αυτές ημέρες, αλλά ακόμη δεν είχε δημι-
ουργήσει το Σάββατο. Το Σάββατο ήταν η τελευταία πινελιά, 
το τέλος του έργου Του. 

2. Ο Θεός ευλόγησε το Σάββατο. Ο Θεός όχι μόνο έ-
κανε το Σάββατο, αλλά και το ευλόγησε. «Η ευλογία επάνω 
στην έβδομη ημέρα υποδήλωνε ότι ανακηρύχθηκε να είναι 
ειδικό αντικείμενο θείας εύνοιας, και μια ημέρα που θα έ-
φερνε ευλογία στα πλάσματά Του.»3 

3. Ο Θεός αγίασε το Σάββατο. Να αγιασθεί κάτι σημαί-
νει να γίνει άγιο ή ιερό, να χωρισθεί ως ιερό ή για ιερή χρή-
ση, να καθαγιασθεί. Οι άνθρωποι, οι χώροι, (όπως αγια-
στήριο, ναός ή εκκλησία), και ο χρόνος (άγιες ημέρες) μπο-
ρούν να αγιασθούν. Το γεγονός ότι ο Θεός αγίασε την έ-
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βδομη ημέρα, σημαίνει ότι την ξεχώρισε για την ύψιστη 
πρόθεση να αυξηθεί η θεία-ανθρώπινη σχέση. 

Ο Θεός ευλόγησε και αγίασε την έβδομη ημέρα το Σάβ-
βατο, επειδή αναπαύθηκε αυτή την ημέρα από όλα τα έργα 
Του. Την ευλόγησε και την αγίασε για την ανθρωπότητα, όχι 
για τον εαυτό Του. Η προσωπική Του παρουσία είναι που 
φέρνει στο Σάββατο την ευλογία Του και τον αγιασμό Του. 

 
Το Σάββατο στο Σινά. Τα γεγονότα που ακολούθησαν 

την αναχώρηση των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο, δείχνουν 
ότι σε μεγάλο βαθμό είχαν χάσει την έννοια του Σαββάτου. 
Οι αυστηρές απαιτήσεις της σκλαβιάς φαίνεται ότι έκαναν 
πολύ δύσκολη την τήρηση του Σαββάτου. Μόλις απέκτησαν 
την ελευθερία τους, ο Θεός τους υπενθύμισε με έντονο 
τρόπο, μέσα από το θαύμα του μάννα και τη διακήρυξη των 
Δέκα Εντολών, την υποχρέωσή τους να φυλάττουν την έ-
βδομη ημέρα το Σάββατο. 

1. Το Σάββατο και το μάννα. Ένα μήνα πριν διακηρύξει 
το νόμο στο Σινά, ο Θεός υποσχέθηκε στο λαό Του προ-
στασία από ασθένειες εάν επιμελώς έδιναν προσοχή στις 
εντολές Του και φύλατταν τα προστάγματά Του (Έξ. ιε΄26,  
Γέν. κς΄5). Λίγο μετά πού έδωσε αυτή την υπόσχεση, ο 
Θεός υπενθύμισε στους Ισραηλίτες την αγιότητα του Σαββά-
του. Με το θαύμα του μάννα τους δίδαξε με συγκεκριμένες 
λέξεις πόσο σπουδαία θεωρούσε την ανάπαυσή τους στην 
έβδομη ημέρα. 

Κάθε ημέρα της εβδομάδας ο Θεός έδινε στους Ισραηλί-
τες αρκετό μάννα για να καλύψουν τις ανάγκες εκείνης της 
ημέρας. Δε χρειαζόταν να φυλάξουν για την άλλη ημέρα, 
επειδή αυτό χαλούσε αν το έκαναν. (Έξ. ις΄4, 16-19). Tην 
έκτη ημέρα έπρεπε να συνάξουν διπλάσιο από το συνηθι-
σμένο ποσό για να έχουν αρκετό και για την ίδια ημέρα και 
για το Σάββατο. Διδάσκοντας ότι η έκτη ημέρα ήταν ημέρα 
ετοιμασίας (και γι’αυτό και στα ελληνικά  λέγεται Παρα-
σκευή) και επίσης πώς πρέπει να τηρηθεί το Σάββατο, ο 
Θεός είπε: «Αύριον είναι σάββατον, ανάπαυσις αγία εις τον 
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Κύριον. Ψήσατε ό,τι έχετε να ψήσητε, και βράσατε ό,τι έχετε 
να βράσητε, και παν το περισσεύον εναποταμιεύσατε εις 
εαυτούς διά να φυλάττηται έως πρωί.» (Έξ. ις΄23). Μόνο για 
την έβδομη ημέρα μπορούσε το μάννα να διατηρηθεί χωρίς 
να χαλάσει. (Έξ. ις΄24). Με ένα παρόμοιο λεκτικό σχετικά με 
την τέταρτη εντολή, ο Μωυσής είπε: «Έξ ημέρας θέλετε συ-
νάγει αυτό. Εν τη εβδόμη όμως ημέρα, τω σαββάτω, εν 
ταύτη δεν θέλει ευρίσκεσθαι.» (Έξ. ις΄26). 

Επί σαράντα χρόνια, ή περισσότερα από 2.000 διαδοχι-
κά εβδομαδιαία Σάββατα, όσο οι Ισραηλίτες ήσαν στην έρη-
μο, το θαύμα του μάννα τούς θύμιζε αυτό το υπόδειγμα των 
έξι ημερών εργασίας και την έβδομη ημέρα ανάπαυση. 

2. Το Σάββατο και ο νόμος. Ο Θεός έθεσε την εντολή 
του Σαββάτου στο κέντρο του Δεκαλόγου. Η σχετική εντολή 
λέει: 

«Ενθυμού την ημέραν του σαββάτου, διά να αγιάζης αυ-
τήν. Έξ ημέρας εργάζου και κάμνε πάντα τα έργα σου. Η 
ημέρα όμως η εβδόμη είναι σάββατον Κυρίου του Θεού 
σου. Μη κάμης εν ταύτη ουδέν έργον, μήτε συ, μήτε ο υιός 
σου, μήτε η θυγάτηρ σου, μήτε ο δούλος σου, μήτε η δούλη 
σου, μήτε το κτήνος σου, μήτε ο ξένος σου ο εντός των πυ-
λών σου. Διότι εις έξ ημέρας εποίησεν ο Κύριος τον ουρα-
νόν και την γην, την θάλασσαν και πάντα τα εν αυτοίς, εν δε 
τη ημέρα τη εβδόμη κατέπαυσε. Διά τούτο ευλόγησε Κύριος 
την ημέραν του σαββάτου και ηγίασεν αυτήν.» (Έξ. κ΄8-11). 

΄Ολες οι εντολές του Δεκαλόγου είναι ζωτικές και καμιά 
δεν είναι αμελητέα (Ιακ. β΄10), αν και ο Θεός ξεχώρισε την 
εντολή του Σαββάτου από τις άλλες. Σχετικά με αυτή, έδω-
σε την εντολή: «Ενθυμού», υπενθυμίζοντας στην ανθρωπό-
τητα τον κίνδυνο να ξεχασθεί η σπουδαιότητά της. 

Οι λέξεις με τις οποίες αρχίζει η εντολή - «ενθυμού την 
ημέραν του σαββάτου διά να αγιάζης αυτήν» - δείχνει ότι το 
Σάββατο δε θεσπίσθηκε για πρώτη φορά στο Σινά. Αυτές οι 
λέξεις δείχνουν ότι είχε αρχαιότερη προέλευση - και συγκε-
κριμένα στη Δημιουργία, όπως το υπόλοιπο της εντολής 
αποκαλύπτει. Η πρόθεση του Θεού ήταν να φυλάττουμε το 
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Σάββατο ως αναμνηστικό της Δημιουργίας Του. Αυτό καθο-
ρίζει το χρόνο για ανάπαυση και λατρεία, κατευθύνοντάς 
μας να ατενίζουμε στο Θεό και στα έργα Του. 

Ως αναμνηστικό της Δημιουργίας, η τήρηση του Σαββά-
του είναι ένα αντίδοτο κατά της ειδωλολατρίας. Υπενθυμίζο-
ντάς μας ότι ο Θεός δημιούργησε τον ουρανό και τη γη, Τον 
ξεχωρίζει από τους ψεύτικους θεούς. Έτσι, η τήρηση του 
Σαββάτου γίνεται το σημείο της υποταγής μας στον αληθινό 
Θεό - ένα σημείο ότι αναγνωρίζουμε την Κυριαρχία Του ως 
Δημιουργού και Βασιλέα.  

Η εντολή του Σαββάτου λειτουργεί ως σφραγίδα του νό-
μου του Θεού.4 Γενικά, οι σφραγίδες περιέχουν τρία στοι-
χεία: το όνομα του κατόχου της σφραγίδας, τον τίτλο του και 
την επικράτειά του. Οι επίσημες σφραγίδες χρησιμοποιού-
νται για να δώσουν εγκυρότητα σε έγγραφα μεγάλης σπου-
δαιότητας. Το έγγραφο έχει θέση εξουσίας του αξιωματού-
χου, του οποίου η σφραγίδα τοποθετήθηκε επάνω του. Η 
σφραγίδα συνεπάγεται ότι ο ίδιος ο αξιωματούχος βεβαιώ-
νει τη δικαιοδοσία και ότι όλη η εξουσία της θέσης που κα-
τέχει, βρίσκεται εκεί. 

Μεταξύ των Δέκα Εντολών, η εντολή του Σαββάτου είναι 
αυτή που περιέχει τα απαραίτητα στοιχεία μιας σφραγίδας. 
Είναι η μόνη από τις δέκα που δίνει την ταυτότητα του αλη-
θινού Θεού με το όνομά Του Κύριος ο Θεός σου «Κυρίου 
του Θεού σου», με τον τίτλο Του Ποιητής «εποίησε», με την 
επικράτειά Του ουρανός και γη «τον ουρανόν και την γην». 
(Έξ. κ΄10,11). Εφόσον μόνο η τέταρτη εντολή δείχνει με την 
εξουσία τίνος δόθηκαν οι Δέκα Εντολές, επομένως «περιέ-
χει τη σφραγίδα του Θεού» επισυνημμένη στο νόμο Του ως 
απόδειξη της αυθεντικότητας και της δεσμευτικής ισχύος 
του.5 

Πράγματι, ο Θεός έκανε το Σάββατο ως «υπόμνηση ή 
σημείο της δύναμης και εξουσίας Του σε έναν κόσμο άσπι-
λο από την αμαρτία και την επανάσταση. Θα ήταν ένα θέ-
σπισμα αιώνιας προσωπικής υποχρέωσης, βασισμένης 
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στην παραίνεση ‘’ενθυμού την ημέραν του Σαββάτου διά να 
αγιάζης αυτήν’’(Έξ. κ΄8).»6 

Αυτή η εντολή διαιρεί την εβδομάδα σε δύο τμήματα. Ο 
Θεός έδωσε στην ανθρωπότητα έξι ημέρες «εργάζου και 
κάμνε πάντα τα έργα σου», αλλά την έβδομη ημέρα «μη 
κάμης εν ταύτη ουδέν έργον». (Έξ. κ΄9,10). «Έξι ημέρες, 
λέει η εντολή, είναι εργάσιμες ημέρες, αλλά η έβδομη ημέρα 
είναι ημέρα ανάπαυσης. Το ότι η έβδομη ημέρα είναι απο-
κλειστικά ημέρα ανάπαυσης του Θεού γίνεται αυταπόδεικτο 
από τις πρώτες λέξεις της εντολής: ‘’Ενθυμού την ημέραν 
του σαββάτου (ανάπαυση) διά να αγιάζης αυτήν’’.»7 

Αν και οι ανθρώπινες υπάρξεις απαιτούν φυσική ανά-
παυση για να ανανεώσουν τις δυνάμεις τους, ο Θεός βασί-
ζει την εντολή Του ότι αναπαυόμαστε το Σάββατο κατά το 
παράδειγμά Του. Αφού αναπαύθηκε από τις δραστηριότη-
τές Του κατά την πρώτη εβδομάδα του κόσμου, πρέπει και 
εμείς να αναπαυθούμε. 

3. Το Σάββατο και η διαθήκη. ΄Οπως ο νόμος του Θεού 
είναι το κέντρο της διαθήκης (Έξ. λδ΄27), έτσι και το Σάββα-
το, τοποθετημένο στην καρδιά του νόμου, προεξέχει στη 
διαθήκη. Ο Θεός είπε: «Τα σάββατά μου έδωκα εις αυτούς, 
διά να ήναι μεταξύ αυτών και εμού σημείον, ώστε να γνωρί-
ζωσιν ότι εγώ είμαι ο Κύριος ο αγιάζων αυτούς.» (Ιεζ. 
κ΄12,20, Έξ. λα΄17). Γι’αυτό είπε ότι η τήρηση του Σαββάτου 
είναι «εις διαθήκην αιώνιον». (Έξ. λα΄16). «Ακριβώς όπως η 
διαθήκη βασίζεται στην αγάπη του Θεού για το λαό Του 
(Δευτ. ζ΄7,8), έτσι και το Σάββατο, ως σημείο εκείνης της 
διαθήκης, είναι σημείο της θείας αγάπης.»8 

4. Τα ετήσια Σάββατα. Εκτός από τα εβδομαδιαία Σάβ-
βατα (Λευιτ. κγ΄3), υπήρχαν και επτά ετήσια, τελετουργικά  
σάββατα, μέσα στο θρησκευτικό ημερολόγιο του Ισραήλ. 
Αυτά τα ετήσια σάββατα δεν είχαν άμεση σχέση με το Σάβ-
βατο του εβδομαδιαίου κύκλου. Αυτά τα σάββατα, «εκτός 
των σαββάτων του Κυρίου» (Λευιτ. κγ΄38) ήταν η πρώτη και 
η τελευταία ημέρα της Εορτής των Αζύμων, η Ημέρα της 
Πεντηκοστής, η Εορτή των Σαλπίγγων, η Ημέρα του Εξιλα-
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σμού, και η πρώτη και η τελευταία ημέρα Εορτής των Σκη-
νών. (Λευιτ. κγ΄6,8,21,24,25,27,28,34-36). 

Επειδή ο υπολογισμός αυτών των σαββάτων εξαρτάτο 
από την έναρξη του θρησκευτικού έτους, το οποίο βασιζό-
ταν στο σεληνιακό έτος, μπορούσαν να πέσουν σε οποια-
δήποτε ημέρα της εβδομάδας. ΄Οταν συνέπιπταν με το ε-
βδομαδιαίο Σάββατο, ονομάζονταν «μεγάλη ημέρα». (Ιωάν. 
ιθ΄31). «Ενώ το εβδομαδιαίο Σάββατο θεσπίσθηκε με το 
κλείσιμο της εβδομάδας της Δημιουργίας για όλη την αν-
θρωπότητα, τα ετήσια σάββατα ήσαν ένα αναπόσπαστο 
τμήμα του ιουδαϊκού συστήματος τελετών και λειτουργιών 
που καθιερώθηκαν στο όρος Σινά . . . που έδειχναν την έ-
λευση του Μεσσία, και των οποίων η τήρηση έληξε με το 
θάνατό Του στο σταυρό.9 

 
Το Σάββατο και ο Χριστός. Η Γραφή αποκαλύπτει ότι 

τόσο ο Πατέρας όσο και ο Χριστός ήταν Δημιουργός. 
(Α΄Κορ. η΄6, Εβρ. α΄1,2, Ιωάν. α΄3). Ως εκ τούτου ήταν Αυ-
τός που ξεχώρισε την έβδομη ημέρα ως ημέρα ανάπαυσης 
για την ανθρωπότητα. 

Εγκαίρως ο Χριστός συνέδεσε το Σάββατο με το λυτρω-
τικό έργο Του καθώς είχε κάνει και με το δημιουργικό έργο 
Του. Ως ο μεγάλος «Ο ΩΝ» (Έξ. γ΄14), ενσωμάτωσε το 
Σάββατο στο Δεκάλογο ως μια ισχυρή υπενθύμιση αυτής 
της εβδομαδιαίας λατρείας καθιερωμένης στο Δημιουργό. 
Και πρόσθεσε μια άλλη αιτία για την τήρηση του Σαββάτου: 
η λύτρωση του λαού Του (Δευτ. ε΄14,15). Έτσι, το Σάββατο 
χαρακτηρίζει εκείνους που έχουν δεχθεί το Χριστό ως Δημι-
ουργό και Σωτήρα. 

Ο διπλός ρόλος του Χριστού ως Δημιουργού και Σωτήρα 
καθιστά πρόδηλο γιατί είπε ότι ως «Υιός του ανθρώπου κύ-
ριος είναι και του σαββάτου». Με τέτοια εξουσία μπορούσε 
να είχε καταργήσει το Σάββατο, εάν το ήθελε, αλλά δεν το 
έκανε. Αντίθετα, το εφάρμοσε για όλη την ανθρωπότητα 
λέγοντας: «το σάββατον έγεινε διά τον άνθρωπον». (εδ. 
27). 
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Σε όλη την επίγεια διακονία Του ο Χριστός μας άφησε 
παράδειγμα ενός πιστού τηρητή του Σαββάτου. Ήταν συνή-
θειά Του να λατρεύει το Σάββατο στη συναγωγή. (Λουκά 
δ΄16). Η συμμετοχή Του στη λειτουργία του Σαββάτου απο-
καλύπτει ότι το αναγνώριζε ως ημέρα λατρείας.  

Τόσο ενδιαφερόταν ο Χριστός για την ιερότητα του Σαβ-
βάτου, που όταν μίλησε για το διωγμό ο οποίος θα λάμβανε 
χώρα μετά την ανάληψή Του, συμβούλευσε τους μαθητές 
Του λέγοντας: «Προσεύχεσθε δε διά να μη γείνη η φυγή 
υμών εν χειμώνι, μηδέ εν σαββάτω.» (Ματθ. κδ΄20). Αυτό 
δείχνει «ότι ακόμη και τότε οι Χριστιανοί ήταν στενά δεμένοι 
με την τήρηση του Σαββάτου».10 

΄Οταν ο Χριστός τελείωσε το δημιουργό έργο Του - την 
πρώτη μεγάλη πράξη στην ιστορία του κόσμου - αναπαύ-
θηκε την έβδομη ημέρα. Αυτή η ανάπαυση σήμαινε ολο-
κλήρωση και εκπλήρωση. Έκανε το ίδιο και στο τέλος της 
επίγειας διακονίας του, όταν ολοκλήρωσε τη δεύτερη μεγά-
λη πράξη στην ιστορία. Το απόγευμα της Παρασκευής, την 
έκτη ημέρα της εβδομάδας ο Χριστός τελείωσε τη λυτρωτική 
αποστολή Του στη γη. Η τελευταία λέξη Του ήταν: «τετέλε-
σται». (Ιωάν. ιθ΄30). Η Γραφή δίνει έμφαση πως όταν πέθα-
νε «ήτο ημέρα παρασκευή και εξημέρωνε σάββατον». (Λου-
κά κγ΄54). Μετά το θάνατό Του αναπαύθηκε στον τάφο, 
συμβολίζοντας έτσι ότι είχε εκπληρώσει τη λύτρωση της αν-
θρώπινης φυλής.11 

Έτσι, το Σάββατο μαρτυρεί τα έργα του Χριστού της δη-
μιουργίας και της απολύτρωσης. Φυλάττοντάς το οι οπαδοί 
Του χαίρονται με το Χριστό για όσα Αυτός επιτέλεσε για την 
ανθρωπότητα.12 

 
Το Σάββατο και οι Απόστολοι. Οι μαθητές είχαν βαθύ 

σεβασμό για το Σάββατο, όπως φάνηκε στο θάνατο του 
Χριστού. ΄Οταν έφθασε το Σάββατο, διέκοψαν τις ετοιμασίες 
τους για τον ενταφιασμό, «και το μεν σάββατον ησύχασαν 
κατά την εντολήν», σχεδιάζοντας να συνεχίσουν το έργο 
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τους την Κυριακή, «την πρώτην ημέραν της εβδομάδος». 
(Λουκά κγ΄56, κδ΄1). 

΄Οπως έκανε ο Χριστός, και οι απόστολοι έκαναν τη λα-
τρεία τους την ημέρα του Σαββάτου. Στα ευαγγελιστικά τα-
ξίδια του ο Παύλος πήγαινε στη συναγωγή το Σάββατο και 
κήρυττε το Χριστό. (Πράξ. ιγ΄14, ιζ΄1,2, ιη΄4). Ακόμη και οι 
Εθνικοί τον καλούσαν να κηρύξει το λόγο του Θεού το Σάβ-
βατο. (Πράξ. ιγ΄42,44). Σε περιοχές όπου δεν υπήρχε συ-
ναγωγή, επιζητούσε τον τόπο όπου συνηθιζόταν να γίνεται 
λατρεία το Σάββατο. (Πράξ. ις΄13). ΄Οπως ο Χριστός με τη 
συμμετοχή Του στη λειτουργία του Σαββάτου έδειχνε ότι 
αποδεχόταν την έβδομη ημέρα ως ειδική ημέρα λατρείας, 
το ίδιο έκανε και ο Παύλος. 

Αυτή η πιστότητα του αποστόλου στην τήρηση του ε-
βδομαδιαίου Σαββάτου έρχεται σε χτυπητή αντίθεση με τη 
στάση του προς τα ετήσια τελετουργικά σάββατα. Ο Παύλος 
κάνει σαφές ότι οι Χριστιανοί δεν έχουν την υποχρέωση να 
τηρούν αυτές τις ετήσιες αναπαύσεις, επειδή ο Χριστός 
κάρφωσε στο σταυρό τους τελετουργικούς νόμους. (Δείτε το 
κεφάλαιο 18). Ο ίδιος είπε: «Ας μη σας κρίνη λοιπόν μηδείς 
διά φαγητόν ή διά ποτόν, ή διά λόγον εορτής ή νεομηνίας ή 
σαββάτων, τα οποία είναι σκιά των μελλόντων, το σώμα 
όμως είναι του Χριστού.» (Κολ. β΄16,17). «Εφόσον τα συμ-
φραζόμενα αυτού του κειμένου έχουν σχέση σε θέματα ιε-
ροτελεστίας, τα αναφερόμενα σάββατα εδώ είναι τα τελε-
τουργικά σάββατα των ετήσιων εορτών των Ιουδαίων ‘’τα 
οποία είναι σκιά’’ ή τύπος που θα εκπληρώνονταν με την 
έλευση του Χριστού.»13  

Παρομοίως, ο Παύλος επιπλήττει τους Γαλάτες που τη-
ρούσαν τις απαιτήσεις του τελετουργικού νόμου, λέγοντας: 
«Ημέρας παρατηρείτε, και μήνας, και καιρούς, και ενιαυ-
τούς; Φοβούμαι διά σας, μήπως ματαίως εκοπίασα εις ε-
σάς.» (Γαλ. δ΄10,11). 

Πολλοί έχουν την εντύπωση ότι ο Ιωάννης αναφερόταν 
στην Κυριακή όταν δήλωσε: «Κατά την Κυριακήν ημέραν 
ήλθον εις έκστασιν πνευματικήν.» (Αποκ. α΄10). Στη Γραφή, 
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ωστόσο, η μόνη ημέρα που αναφέρεται ότι ανήκει ιδιαίτερα 
στον Κύριο, είναι το Σάββατο. Ο Χριστός δήλωσε: «Η ημέρα 
όμως η εβδόμη είναι σάββατον Κυρίου του Θεού σου» (Έξ. 
κ΄10), και αργότερα την ονόμασε «αγία μου ημέρα» (Ησ. 
νη΄13). Επίσης ονόμασε τον εαυτό Του Κύριον του Σαββά-
του. (Μάρκ. β΄28). Εφόσον στη Γραφή, η μόνη ημέρα που ο 
Κύριος ονομάζει δική Του είναι η έβδομη ημέρα - το Σάββα-
το, βγαίνει το αβίαστο συμπέρασμα ότι ο Ιωάννης αναφέρε-
ται στο Σάββατο. Ασφαλώς δεν υπάρχει βιβλικό προηγού-
μενο που να δείχνει ότι μπορούσε να χρησιμοποιήσει αυτή 
την ονομασία για την πρώτη ημέρα της εβδομάδας, ή την 
Κυριακή. 

Πουθενά η Γραφή δε δίνει την εντολή να τηρηθεί οποια-
δήποτε εβδομαδιαία ημέρα εκτός από το Σάββατο, ούτε δι-
ακηρύττει άλλη εβδομαδιαία ημέρα ευλογημένη ή άγια. Ού-
τε η Καινή Διαθήκη δείχνει ότι ο Θεός άλλαξε το Σάββατο με 
μια άλλη οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδας. 

Αντίθετα, η Γραφή αποκαλύπτει ότι η πρόθεση του Θεού 
ήταν ο λαό Του να φυλάττει το Σάββατο σε όλη την αιωνιό-
τητα. «Ως οι νέοι ουρανοί και η νέα γη, τα οποία εγώ θέλω 
κάμει, θέλουσι διαμένει ενώπιόν μου, λέγει Κύριος, ούτω 
θέλει διαμένει το σπέρμα σας και το όνομά σας. Και από 
νέας σελήνης έως άλλης, και από σαββάτου έως άλλου, 
θέλει έρχεσθαι πάσα σαρξ διά να προσκυνή ενώπιόν μου, 
λέγει Κύριος.» (Ησ. ξς΄22,23). 

 
Η Έννοια του Σαββάτου. Το Σάββατο έχει πλατιά ση-

μασία και είναι γεμάτη από βαθιά και πλούσια πνευματικό-
τητα. 

1. Αέναη ανάμνηση της δημιουργίας. ΄Οπως έχουμε 
δει, η θεμελιώδης σημασία που οι Δέκα Εντολές αποδίδουν 
στο Σάββατο είναι ότι αποτελεί αναμνηστικό της δημιουργί-
ας του κόσμου. (Έξ. κ΄11,12). Η εντολή να τηρούμε την έ-
βδομη ημέρα ως το Σάββατο «συνδέεται αδιάσπαστα με 
την πράξη της Δημιουργίας, όντας το θέσπισμα του Σαββά-
του και η εντολή της τήρησής του μια άμεση συνέπεια της 
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πράξης της Δημιουργίας. Επιπλέον, ολόκληρη η ανθρώπινη 
οικογένεια οφείλει την ύπαρξή της στη θεία πράξη της Δη-
μιουργίας που με αυτόν τον τρόπο έχουμε την ανάμνηση. 
Συνεπώς, η υποχρέωση της συμμόρφωσης με την εντολή 
του Σαββάτου ως αναμνηστικό της δημιουργικής δύναμης 
του Θεού μεταβιβάζεται σε όλη την ανθρώπινη φυλή.»15 
Γι’αυτό και είναι το Σάββατο «μια αέναη υποχρέωση ως α-
ναμνηστικό που καθόρισε ο Θεός σε ανάμνηση της δημι-
ουργικής Του δραστηριότητας.»16 

Εκείνοι που το φύλατταν ως αναμνηστικό της Δημιουργί-
ας, το έκαναν ως ευγνώμονη αναγνώριση «ότι ο Θεός είναι 
ο Δημιουργός τους και ο δικαιωματικά ανώτατος ΄Αρχοντάς 
τους, ότι αυτοί ήταν το έργο των χεριών Του και υποκείμενοι 
στην εξουσία Του. Έτσι, το θέσπισμα είχε καθαρά αναμνη-
στικό σκοπό, και αφορούσε όλη τη ανθρωπότητα. Δεν υ-
πήρχε τίποτε το ανεξήγητο σε αυτό, ούτε η εφαρμογή του 
περιοριζόταν σε έναν ιδιαίτερο λαό.»17 Και όσο συνεχίζουμε 
να λατρεύουμε το Θεό επειδή είναι Δημιουργός μας, θα συ-
νεχίσει και το Σάββατο να λειτουργεί ως σημείο και αναμνη-
στικό της Δημιουργίας. 

2. Σύμβολο λύτρωσης. ΄Οταν ο Θεός ελευθέρωσε τον 
Ισραήλ από τη σκλαβιά της Αιγύπτου, το Σάββατο, το οποίο 
ήταν ήδη αναμνηστικό της Δημιουργίας, έγινε και αναμνη-
στικό της απελευθέρωσης. (Δευτ. ε΄15). Η πρόθεση του 
Κυρίου ήταν, η ανάπαυση του εβδομαδιαίου Σαββάτου, αν 
ετηρείτο σωστά, θα απελευθέρωνε συνεχώς τον άνθρωπο 
από τη σκλαβιά μιας Αιγύπτου που δεν περιοριζόταν σε 
κάποια χώρα ή σε κάποιον αιώνα, αλλά που περιλάμβανε 
κάθε χώρα και κάθε εποχή. Οι άνθρωποι σήμερα χρειάζο-
νται να διαφύγουν από τη σκλαβιά η οποία προέρχεται από 
την απληστία, από το κέρδος, από την ισχύ, από την κοι-
νωνική ανισότητα, από την αμαρτία και από τον εγωισμό.»18 

΄Οταν βλέπουμε το σταυρό, τότε η ανάπαυση του Σαβ-
βάτου ξεχωρίζει σαν ένα ειδικό σύμβολο της λύτρωσης. 
«Είναι το αναμνηστικό της εξόδου από τη σκλαβιά της α-
μαρτίας κάτω από την ηγεσία του Εμμανουήλ. Το μέγιστο 
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φορτίο που φέρνουμε, είναι η ενοχή της ανυπακοής μας. Η 
ανάπαυση του Σαββάτου, θυμίζοντάς μας την ανάπαυση 
του Χριστού στον τάφο, την ανάπαυση της νίκης κατά της 
αμαρτίας, προσφέρει στο Χριστιανό μια απτή ευκαιρία να 
δεχθεί το Χριστό και να έχει την πείρα της συγχώρησής 
Του, της ειρήνης και της ανάπαυσης.»19 

3. Σημείο αγιασμού. Το Σάββατο είναι σημείο της μετα-
μορφώνουσας δύναμης του Θεού, ένα σημείο αγιοσύνης 
και αγιασμού. Ο Κύριος διακήρυξε: «Προσέχετε να φυλάτ-
τητε τα σάββατά μου, διότι τούτο είναι σημείον μεταξύ εμού 
και υμών, εις τας γενεάς υμών, διά να γνωρίζητε ότι εγώ 
είμαι Κύριος, ο αγιάζων υμάς.» (Έξ. λα΄13, Ιεζ. κ΄20). 
Γι’αυτό, το Σάββατο είναι επίσης σημείο του Θεού ως Αγια-
στού. Ως λαός που έχουμε αγιασθεί με το αίμα του Χριστού 
(Εβρ. ιγ΄12), το Σάββατο είναι επίσης σημείο ότι ο πιστός 
δέχεται το αίμα Του για την άφεση των αμαρτιών. 

΄Οπως ο Θεός ξεχώρισε το Σάββατο για άγιο σκοπό, έτσι 
ξεχώρισε το λαό Του για άγιο σκοπό - για να είναι μάρτυρές 
Του. Η επικοινωνία τους με Αυτόν εκείνη την ημέρα, οδηγεί 
στην αγιότητα. Μαθαίνουν να εξαρτώνται όχι από τα δικά 
τους μέσα, αλλά από το Θεό που τους καθαγιάζει. 

«Η δύναμη που δημιούργησε τα πάντα, είναι η δύναμη 
που αναδημιουργεί την ψυχή κατά την ομοιότητά Του. Για 
εκείνους που φυλάττουν αγία την ημέρα του Σαββάτου είναι 
σημείο αγιασμού. Αληθινός αγιασμός είναι αρμονία με το 
Θεό, ενότητα με Αυτόν στο χαρακτήρα. Αυτό επιτυγχάνεται 
υπακούοντας στις αρχές εκείνες οι οποίες αντικατοπτρίζουν 
το χαρακτήρα Του. Και το Σάββατο είναι το σημείο της υπα-
κοής. Εκείνος που ολόκαρδα υπακούει στην τέταρτη εντο-
λή, θα υπακούσει και σε όλο το νόμο. Αγιάζεται διά της υ-
πακοής.»20 

4. Σημείο νομιμοφροσύνης. ΄Οπως η νομιμοφροσύνη 
του Αδάμ και της Εύας δοκιμάσθηκε με το δένδρο της γνώ-
σης του καλού και του κακού τοποθετημένο στο κέντρο του 
παραδείσου της Εδέμ, έτσι η νομιμοφροσύνη προς το Θεό 
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κάθε ανθρώπινης ύπαρξης θα δοκιμασθεί με την εντολή του 
Σαββάτου τοποθετημένη στο κέντρο του Δεκαλόγου. 

Η Γραφή αποκαλύπτει ότι πριν από τη Δευτέρα Παρου-
σία ο κόσμος ολόκληρος θα διαιρεθεί σε δύο τάξεις: οι υπα-
κούοντες και «οι φυλάττοντες τας εντολάς του Θεού και την 
πίστιν του Ιησού», και οι προσκυνούντες «το θηρίον και την 
εικόνα αυτού». (Αποκ. ιδ΄12,9). Εκείνη την εποχή η αλήθεια 
του Θεού θα μεγαλυνθεί ενώπιον του κόσμου και θα γίνει 
σαφές σε όλους ότι η τήρηση του Σαββάτου της Γραφής 
αποτελεί απόδειξη της νομιμοφροσύνης στο Δημιουργό. 

5. Χρόνος συντροφικότητας. Ο Θεός δημιούργησε τα 
ζώα να είναι σύντροφοι της ανθρωπότητας. (Γέν. α΄24,25). 
Και για μια συντροφιά ανωτέρου επιπέδου ο Θεός έδωσε 
τον άνδρα και τη γυναίκα, τον ένα για τον άλλο. (Γέν. β΄18-
25). Αλλά με το Σάββατο ο Θεός έδωσε στην ανθρωπότητα 
ένα δώρο που προσφέρει την ύψιστη μορφή συντροφικότη-
τας - τη συντροφικότητα με Αυτόν. Οι ανθρώπινες υπάρξεις 
δεν πλάσθηκαν απλώς για να συντροφεύονται με τα ζώα, 
ούτε ακόμη και μεταξύ τους. Πλάσθηκαν για το Θεό. 

Ιδιαίτερα το Σάββατο μπορούμε να έχουμε την εμπειρία 
της παρουσίας του Θεού μεταξύ μας. Χωρίς το Σάββατο, 
όλα θα ήταν ένας ατέλειωτος κόπος και ιδρώτας. Κάθε ημέ-
ρα θα ήταν ίδια, αφιερωμένη σε υλικές επιδιώξεις. Ο ερχο-
μός του Σαββάτου, οπωσδήποτε, φέρνει ελπίδα, χαρά, νό-
ημα και θάρρος. Εξασφαλίζει χρόνο επικοινωνίας με το Θεό 
μέσα από τη λατρεία, την προσευχή, τους ύμνους, την πε-
ρισυλλογή, τη μελέτη του θείου Λόγου και τη γνωστοποίηση 
του ευαγγελίου σε άλλους. Το Σάββατο αποτελεί για μας 
ευκαιρία να έχουμε την εμπειρία της θείας παρουσίας. 

6. Σημείο δικαίωσης διαμέσου της πίστης. Οι Χριστια-
νοί αναγνωρίζουν ότι με την οδηγία φωτισμένης συνείδησης 
οι μη-Χριστιανοί που ειλικρινά αναζητούν την αλήθεια, μπο-
ρούν να οδηγηθούν από το ΄Αγιο Πνεύμα για να κατανοή-
σουν τις γενικές αρχές του νόμου του Θεού. (Ρωμ. β΄14-16). 
Αυτό εξηγεί γιατί οι εννέα εντολές εκτός από την τέταρτη, σε 
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κάποιο βαθμό, τηρήθηκαν έξω από το Χριστιανισμό. Αλλά 
αυτό δεν ισχύει για την εντολή του Σαββάτου. 

Πολλοί άνθρωποι μπορούν να δουν την αιτία για μια ε-
βδομαδιαία ημέρα ανάπαυσης, αλλά συχνά δυσκολεύονται 
να κατανοήσουν γιατί το έργο που κάνουν οποιαδήποτε η-
μέρα της εβδομάδας είναι ορθό και αξιέπαινο, ενώ είναι α-
μαρτία αν το κάνουν το Σάββατο. Στη φύση δεν υπάρχει 
καμιά ένδειξη για την τήρηση της έβδομης ημέρας. Οι πλα-
νήτες κινούνται στις αντίστοιχες τροχιές τους, η βλάστηση 
αυξάνεται, η βροχή και ο ήλιος εναλλάσσονται, και τα ζώα 
συνεχίζουν την καθημερινή ζωή τους. Γιατί λοιπόν, θα έ-
πρεπε οι άνθρωποι να τηρούν το Σάββατο; «Για το Χριστια-
νό υπάρχει μόνο μια αιτία και καμιά άλλη. Αλλά αυτή η αιτία 
είναι αρκετή: Ο Θεός μίλησε.»21 

Μόνο με βάση την ειδική αποκάλυψη του Θεού οι άν-
θρωποι κατανοούν το εύλογο της τήρησης της έβδομης η-
μέρας. Εκείνοι λοιπόν που τηρούν την έβδομη ημέρα, το 
κάνουν με πίστη και ανεπιφύλακτη εμπιστοσύνη στο Χρι-
στό, ο οποίος καθόρισε την τήρησή της. Τηρώντας το Σάβ-
βατο, οι πιστοί αποκαλύπτουν μια προθυμία να δεχθούν το 
θέλημα του Θεού για τη ζωή τους αντί να εξαρτώνται από 
τη δική τους κρίση. 

Τηρώντας την έβδομη ημέρα, οι πιστοί δεν προσπαθούν 
να γίνουν δίκαιοι. Μάλλον τηρούν το Σάββατο ως αποτέλε-
σμα της σχέσης τους με το Χριστό το Δημιουργό και Λυτρω-
τή.22 Η τήρηση του Σαββάτου είναι αποτέλεσμα της δικαιο-
σύνης που επιτυγχάνεται με τη δικαίωση και τον αγιασμό, 
που σημαίνει ότι έχουν ελευθερωθεί από τη σκλαβιά της 
αμαρτίας και έλαβαν την τέλεια δικαιοσύνη Του. 

«Μια μηλιά δε γίνεται μηλιά κάνοντας μήλα. Κατά πρώ-
τον πρέπει να είναι μηλιά. Έπειτα τα μήλα έρχονται ως φυ-
σική καρποφορία. Έτσι και ο αληθινός Χριστιανός δε φυλάτ-
τει το Σάββατο ή τις άλλες εννέα εντολές για να γίνει δίκαιος. 
Μάλλον, αυτή είναι η φυσική καρποφορία της δικαιοσύνης 
στην οποία ο Χριστός τον κάνει μέτοχο. Εκείνος που φυλάτ-
τει το Σάββατο με τον τρόπο αυτόν, δεν είναι νομικιστής, 
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διότι η εξωτερική τήρηση της έβδομης ημέρας τεκμηριώνει 
την εσωτερική πείρα του πιστού στη δικαίωση και στον αγι-
ασμό. Για το λόγο αυτό, οι τηρητές του Σαββάτου δεν απέ-
χουν από απαγορευμένες πράξεις το Σάββατο για να κερ-
δίσουν την εύνοια του Θεού, αλλά επειδή αγαπούν το Θεό 
και θέλουν να αξιοποιήσουν το Σάββατο στο μέγιστο για να 
έχουν μια πιο στενή επικοινωνία μαζί Του.»23 

Η τήρηση του Σαββάτου αποκαλύπτει ότι σταματήσαμε 
να εξαρτόμαστε από τα δικά μας έργα, ότι συνειδητοποιού-
με πως μόνο ο Χριστός ο Δημιουργός μας μπορεί να μας 
σώσει. Πράγματι, «το πνεύμα της αληθινής τήρησης του 
Σαββάτου αποκαλύπτει μια υπέρτατη αγάπη για τον Ιησού 
Χριστό, το Δημιουργό και Σωτήρα, ο οποίος μας καθιστά 
νέα πρόσωπα. Η τήρηση της ορθής ημέρας με τον ορθό 
τρόπο γίνεται ένα σημείο δικαιοσύνης διαμέσου της πί-
στης.»24 

7. Σύμβολο ανάπαυσης με το Χριστό. Το Σάββατο, ένα 
αναμνηστικό του Θεού που απελευθέρωσε τον Ισραήλ από 
την Αίγυπτο για να αναπαυθεί στην επίγεια Χαναάν, ξεχώ-
ρισε τους λυτρωμένους εκείνης της εποχής από τα γύρω 
έθνη. Κατά τον ίδιο τρόπο το Σάββατο είναι σημείο της απε-
λευθέρωσης από την αμαρτία στην ανάπαυση του Θεού, 
ξεχωρίζοντας τους πιστούς από τον κόσμο. 

΄Οποιος εισέρχεται στην ανάπαυση στην οποία ο Θεός 
τον καλεί, «και αυτός κατέπαυσεν από των έργων αυτού, 
καθώς ο Θεός από των εαυτού». (Εβρ. δ΄10). «Αυτή η α-
νάπαυση είναι πνευματική ανάπαυση, ανάπαυση ‘’από των 
έργων αυτού’’, κατάπαυση από την αμαρτία. Στην κατά-
παυση αυτή ο Θεός καλεί το λαό Του, και αυτή η κατάπαυ-
ση είναι σύμβολο και του Σαββάτου και της Χαναάν.»25 

΄Οταν ο Θεός ολοκλήρωσε το έργο Του της Δημιουργίας 
και αναπαύθηκε την έβδομη ημέρα, εξασφάλισε στον Αδάμ 
και στην Εύα, κατά την ημέρα του Σαββάτου, την ευκαιρία 
να αναπαυθούν κοντά Του. Αν και αυτοί αμάρτησαν, ο 
πρωταρχικός σκοπός του Θεού να προσφέρει αυτή την α-
νάπαυση στην ανθρωπότητα παρέμεινε αναλλοίωτος. Μετά 
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την πτώση, το Σάββατο συνέχισε ως αναμνηστικό αυτής της 
ανάπαυσης. «Έτσι, η τήρηση του Σαββάτου πιστοποιεί όχι 
μόνο την πίστη στο Θεό ως Δημιουργό των πάντων, αλλά 
επίσης και την πίστη στη δύναμή Του να μεταμορφώνει τη 
ζωή και να καθιστά άξιους άνδρες και γυναίκες να εισέλ-
θουν στην αιώνια εκείνη ‘’ανάπαυση’’, την οποία εξαρχής 
είχε πρόθεση να δώσει στους κατοίκους αυτής της γης.»26 

 Ο Θεός είχε υποσχεθεί αυτή την πνευματική ανάπαυση 
στο σαρκικό Ισραήλ. Παρά την αποτυχία τους να εισέλθουν 
σε αυτή, η πρόσκληση του Θεού παραμένει: «΄Αρα μένει 
κατάπαυσις εις τον λαόν του Θεού.» (Εβρ. δ΄9). ΄Οσοι επι-
θυμούν να εισέλθουν στην ανάπαυση αυτή, «πρέπει πρώτα 
να εισέλθουν διαμέσου της πίστης στην πνευματική Του κα-
τάπαυση, την κατάπαυση της ψυχής από την αμαρτία και 
από τις προσωπικές προσπάθειες για σωτηρία.»27 

Η Καινή Διαθήκη καλεί το Χριστιανό να μην αναβάλει να  
γνωρίσει αυτή την ανάπαυση της χάρης και της πίστης ε-
πειδή «σήμερον» είναι η κατάλληλη στιγμή να εισέλθει σε 
αυτή. (Εβρ. δ΄7, γ΄13). ΄Οσοι έχουν εισέλθει στην κατάπαυ-
ση αυτή - τη σώζουσα χάρη που παίρνουν με την πίστη 
στον Ιησού Χριστό - σταμάτησαν κάθε προσπάθεια να ολο-
κληρώσουν τη δικαιοσύνη με τα δικά τους έργα. Με τον 
τρόπο αυτό η τήρηση του Σαββάτου είναι σύμβολο της ει-
σόδου του πιστού στην ευαγγελική ανάπαυση. 

 
Προσπάθειες Αλλαγής της Ημέρας της Λατρείας 

Εφόσον το Σάββατο παίζει ζωτικό ρόλο στη λατρεία του 
Θεού ως Δημιουργού και Λυτρωτού, δεν εκπλήσσει το γε-
γονός ότι ο Σατανάς έχει αποδυθεί σε έναν ισχυρό πόλεμο 
να ανατρέψει αυτό το ιερό θέσπισμα. 

Πουθενά η Γραφή δεν επιτρέπει αλλαγή στην ημέρα της 
λατρείας που ο Θεός καθιέρωσε στην Εδέμ και επανέλαβε 
στο Σινά. Αυτό το έχουν αναγνωρίσει και άλλοι Χριστιανοί, 
τηρητές οι ίδιοι της Κυριακής. Ο Καθολικός Καρδινάλιος 
James Gibbons έγραψε κάποτε: «Μπορείτε να διαβάσετε τη 
Γραφή από τη Γένεση μέχρι την Αποκάλυψη, και δε θα 
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βρείτε μια μοναδική γραμμή που να επιτρέπει τον αγιασμό 
της Κυριακής. Η Γραφή επιβάλλει τη θρησκευτική τήρηση 
του Σαββάτου, ημέρα που εμείς δεν αγιάζουμε ποτε.»28 

Ο Α. Τ. Lincoln, ένας Διαμαρτυρόμενος, παραδέχθηκε 
πως «δεν μπορεί να αποδειχθεί ότι η Καινή Διαθήκη η ίδια 
δίνει εγγύηση για τη δοξασία ότι από την Ανάσταση και εδώ 
ο Θεός υπέδειξε την πρώτη ημέρα να τηρείται ως Σάββα-
το».29 Ο ίδιος αναγνώρισε: «Το να γίνει κανείς τηρητής του 
Σαββάτου είναι η μόνη συνεπής στάση για εκείνον ο οποίος 
παραδέχεται ότι ολόκληρος ο Δεκάλογος είναι δεσμευτικός 
ως ηθικός νόμος.»30 

Εφόσον δεν υπάρχει βιβλική απόδειξη ότι ο Χριστός ή οι 
μαθητές Του άλλαξαν την ημέρα της λατρείας, τότε γιατί τό-
σοι πολλοί Χριστιανοί αποδέχονται την Κυριακή στη θέση 
του Σαββάτου; 

 
Το Ξεκίνημα της Τήρησης της Κυριακής. Η αλλαγή της 

λατρείας από το Σάββατο στην Κυριακή επήλθε βαθμιαία. 
Δεν υπάρχει απόδειξη λατρείας εβδομαδιαίας Κυριακής 
πριν από το δεύτερο αιώνα. Αλλά υπάρχουν ενδείξεις ότι 
στα μέσα αυτού του αιώνα μερικοί Χριστιανοί πρόθυμα τη-
ρούσαν την Κυριακή ως ημέρα λατρείας, όχι ως ημέρα α-
νάπαυσης.31 

Η εκκλησία της Ρώμης, αποτελούμενη κατά το πλείστον 
από Χριστιανούς εξ εθνών (Ρωμ. ια΄13), δημιούργησε την 
τάση προς τη λατρεία της Κυριακής. Στη Ρώμη, την πρω-
τεύουσα της αυτοκρατορίας εγέρθηκαν έντονα αντισημιτικά 
αισθήματα, και καθώς ο καιρός περνούσε, αυτά δυνάμω-
ναν. Αντιδρώντας στα αισθήματα αυτά, οι Χριστιανοί στην 
πόλη αυτή, προσπάθησαν να ξεχωρίζουν από τους Εβραί-
ους. Εγκατέλειψαν κάποιες συνήθειες που είχαν κοινές με 
τους Ιουδαίους, και δημιούργησαν την τάση να απομακρυν-
θούν από τη λατρεία του Σαββάτου, προχωρώντας προς 
αποκλειστική τήρηση της Κυριακής.32 

Από το δεύτερο μέχρι τον πέμπτο αιώνα, ενώ η Κυριακή 
αναπτυσσόταν σε επιρροή, οι Χριστιανοί συνέχιζαν να τη-



19.  Το Σάββατο 

 406

ρούν το Σάββατο σχεδόν παντού στη ρωμαϊκή επικράτεια. 
Τον πέμπτο αιώνα ο ιστορικός Σωκράτης ο λεγόμενος σχο-
λαστικός, έγραψε: «Των γαρ πανταχού της οικουμένης Εκ-
κλησιών εν ημέρα Σαββάτων, κατά πάσαν εβδομάδος περί-
οδον επιτελουσών τα μυστήρια, οι εν Αλεξανδρεία και εν 
Ρώμη, εκ τινος αρχαίας παραδόσεως τούτο ποιείν παρητή-
σαντο. Αιγύπτιοι δε γείτονες όντες Αλεξαδρέων, και την Θη-
βαϊδα οικούντες εν Σαββάτω μεν ποιούσι συνάξεις.»33 

Στον τέταρτο και πέμπτο αιώνα πολλοί Χριστιανοί λά-
τρευαν και το Σάββατο και την Κυριακή. Ένας άλλος εκκλη-
σιαστικός συγγραφέας, ο Ερμίας Σωζομενός, της ίδιας πε-
ριόδου, έγραψε: «Οι μεν και τω Σαββάτω, ομοίως τη μια 
Σαββάτου εκκλησιάζουσιν, ως εν Κωνσταντινουπόλει και 
σχεδόν πανταχού. Εν Ρωμη δε και Αλεξανδρεία ουκέτι.»34 
Αυτά τα κείμενα αποδεικνύουν τον ηγετικό ρόλο της Ρώμης 
στην περιφρόνηση της τήρησης του Σαββάτου. 

Γιατί αυτοί που απομακρύνθηκαν από τη λατρεία του 
Σαββάτου έκλεξαν την Κυριακή (πρώτη ημέρα της εβδομά-
δας) και όχι άλλη; Μια κύρια αιτία είναι ότι ο Χριστός ανα-
στήθηκε την Κυριακή. Πράγματι, ενομίζετο ότι Εκείνος είχε 
εξουσιοδοτήσει τη λατρεία εκείνη την ημέρα. «Αλλά όσο και 
να φαίνεται περίεργο, κανένας συγγραφέας του δεύτερου και 
τρίτου αιώνα δεν ανέφερε έστω και ένα βιβλικό εδάφιο ως 
δικαιοδοσία για την τήρηση της Κυριακής στη θέση του 
Σαββάτου. Ούτε ο Βαρνάβας, ούτε ο Ιγνάτιος, ούτε ο Ιουστί-
νος, ούτε ο Ειρηναίος, ούτε ο Τερτυλλιανός, ούτε ο Κλήμης 
της Ρώμης, ούτε ο Κλήμης της Αλεξάνδρειας, ούτε ο Ωριγέ-
νης, ούτε ο Κυπριανός, ούτε ο Βικτωρίνος, ούτε κανένας 
άλλος συγγραφέας που έζησε κοντά στην εποχή που έζησε 
ο Χριστός γνώριζαν μια τέτοια διδασκαλία από το Χριστό ή 
από κάποιο μέρος της Βίβλου.»35 

Η δημοτικότητα και η επιρροή που η λατρεία του ηλίου 
των ειδωλολατρών Ρωμαίων συσχετίσθηκε με την Κυριακή, 
αναμφίβολα αύξησε την αποδοχή ως ημέρα λατρείας. Η 
λατρεία του ηλίου έπαιξε σπουδαίο ρόλο σε όλο τον αρχαίο 
κόσμο. «Αποτελούσε ένα από τα αρχαιότατα συστατικά της 
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ρωμαϊκής θρησκείας.» Εξαιτίας της λατρείας του ηλίου στην 
Ανατολή, από τις αρχές του δεύτερου αιώνα μ.Χ., η λατρεία 
του Sol Invictus (Αήττητος Ήλιος) επικράτησε στη Ρώμη και 
σε άλλα μέρη της αυτοκρατορίας.»36 

Αυτή η δημοφιλής θρησκεία σφηνώθηκε στην πρώτη εκ-
κλησία διαμέσου των νεοφώτιστων Χριστιανών. «Οι προερ-
χόμενοι από την ειδωλολατρία Χριστιανοί, συνεχώς ελκύο-
νταν από τη λατρεία του Ηλίου. Αυτό φαίνεται όχι μόνο από 
τη συχνή καταδίκη των Πατέρων για την εφαρμογή αυτή, 
αλλά επίσης και από τη σημαντική εισχώρηση της λατρείας 
του Ηλίου στη χριστιανική λειτουργία.»37 

Ο τέταρτος αιώνας είδε την εισχώρηση των νόμων του 
Ηλίου. Πρώτα εκδόθηκαν οι νόμοι για την Κυριακή πολιτικής 
φύσης, και έπειτα ακολούθησαν οι νόμοι για την Κυριακή 
θρησκευτικού χαρακτήρα. Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος 
εξέδωσε το πρώτο πολιτικό διάταγμα για το νόμο της Κυρι-
ακής στις 7 Μαρτίου 321. Έχοντας υπόψη τη δημοτικότητα 
της Κυριακής μεταξύ των παγανιστών ηλιολατρών, και την 
εκτίμηση που πολλοί Χριστιανοί έτρεφαν σε αυτή, ο Κων-
σταντίνος έλπιζε πως, κάνοντας αγία την Κυριακή, μπο-
ρούσε να εξασφαλίσει την υποστήριξη των δύο τάξεων των 
ψηφοφόρων για την κυβέρνησή του.38 

Ο νόμος της Κυριακής του Κωνσταντίνου αντανακλάει το 
παρελθόν του ως ηλιολάτρη. Για το νόμο αυτόν διαβάζουμε: 
«΄Ολοι οι δικασταί και οι κάτοικοι των πόλεων, και οι ενα-
σχολούμενοι εις όλας τας τέχνας ας αναπαύονται κατά την 
ιεράν του ηλίου ημέραν (venerabili die solis). Πλην οι κατοι-
κούντες εις τα χωρία έστωσαν ελεύθεροι όπως καταγίνω-
νται εις την γεωργίαν.»39 

Αρκετές δεκάδες χρόνια αργότερα η εκκλησία ακολού-
θησε το παράδειγμά του. Η σύνοδος της Λαοδικείας (364), 
εξέδωσε τον πρώτο εκκλησιαστικό νόμο της Κυριακής. Στον 
κανόνα 29 η εκκλησία συμφώνησε ότι οι Χριστιανοί έπρεπε 
να τιμούν την Κυριακή και «εάν είναι δυνατόν να μην εργά-
ζονται εκείνη την ημέρα», ενώ κατήγγειλε την εφαρμογή της 
ανάπαυσης το Σάββατο, υποδεικνύοντας ότι οι Χριστιανοί 
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δεν πρέπει «να είναι οκνηροί το Σάββατο, αλλά πρέπει να 
εργάζονται εκείνη την ημέρα.»40 

Το 538, το έτος που χαρακτηρίσθηκε ως η αρχή της 
προφητείας των 1260 ετών (δείτε το κεφάλαιο 12), η τρίτη 
ρωμαιοκαθολική σύνοδος της Ορλεάνης εξέδωσε ένα νόμο 
ακόμη πιο αυστηρό από εκείνο του Κωνσταντίνου. Ο κανό-
νας 28 εκείνης της συνόδου έλεγε ότι ακόμη και «οι γεωργι-
κές εργασίες έπρεπε να ανασταλούν, ώστε να μην εμποδί-
ζονται οι άνθρωποι να πηγαίνουν στην εκκλησία.»41 

 
Η Αλλαγή Προλέχθηκε. Η Βίβλος αποκαλύπτει ότι η τή-

ρηση της Κυριακής σαν χριστιανικό θέσπισμα έχει την αρχή 
της από «το μυστήριον της ανομίας» (Β΄Θεσ. β΄7), το οποίο 
ήδη ενεργούσε στην εποχή του Παύλου. (Δείτε το κεφάλαιο 
12). Μέσα από την προφητεία του Δανιήλ ζ΄ ο Θεός αποκά-
λυψε την πρόγνωσή Του για την αλλαγή της ημέρας της λα-
τρείας. 

Το όραμα του Δανιήλ περιγράφει μια επίθεση κατά του 
λαού του Θεού και του νόμου Του. Η επιτιθέμενη δύναμη 
που παρουσιάσθηκε σαν μικρό κέρας (και σαν θηρίο στην 
Αποκ. ιγ΄1-10), δημιουργεί μεγάλη αποστασία στη χριστια-
νική εκκλησία. (Δείτε κεφάλαιο το 12). Προερχόμενο από το 
τέταρτο θηρίο και γενόμενο η μεγαλύτερη καταδιωκτική δύ-
ναμη μετά την πτώση της Ρώμης (δείτε το κεφάλαιο 18), το 
μικρό κέρας διανοείται «να μεταβάλλη καιρούς και νόμους». 
(Δαν. ζ΄25). Αυτή η αποστάτιδα δύναμη κατορθώνει να α-
πατήσει τον περισσότερο κόσμο, αλλά στο τέλος η κρίση θα 
αποφασίσει εναντίον της. (Δαν. ζ΄11,22,26). Κατά τον τε-
λευταίο διωγμό ο Θεός θα επέμβει υπέρ του λαού Του και 
θα τον ελευθερώσει. (Δαν. ιβ΄1-3). 

Στην προφητεία αυτή μια μόνο δύναμη ταιριάζει στην ι-
στορία του Χριστιανισμού. Μια μόνο θρησκευτική οργάνωση 
διατείνεται ότι έχει το δικαίωμα να μεταβάλει τους θείους 
νόμους. Σημειώστε ότι στο διάβα της ιστορίας η ρωμαιοκα-
θολική εξουσία είχε διακηρύξει: 
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Γύρω στο 1400 ο Πέτρος de Ancharano ισχυρίσθηκε ότι 
«ο πάπας τροποποίησε το θείο νόμο, εφόσον η δύναμή του 
δεν ήταν από άνθρωπο αλλά από το Θεό, και ενεργεί στη 
θέση του Θεού επάνω στη γη, με την απόλυτη εξουσία να 
λύνει και να δένει τα πρόβατά του»..42 

Ο αντίκτυπος αυτού του καταπληκτικού ισχυρισμού φά-
νηκε κατά τη Μεταρρύθμιση. Ο Λούθηρος διακήρυξε ότι η 
Αγία Γραφή και όχι η παράδοση της εκκλησίας είναι ο οδη-
γός του στη ζωή. Το σύνθημά του ήταν sola scriptura «η 
Γραφή και μόνο η Γραφή». Ο Ιωάννης Εκ, ένας από τους 
πρώτιστους υπερασπιστές της ρωμαιοκαθολικής πίστης, 
επιτέθηκε στο Λούθηρο στο σημείο αυτό, διακηρύττοντας 
ότι η εξουσία της εκκλησίας είναι πάνω από τη Γραφή. 
Προκάλεσε το Λούθηρο να εξηγήσει την τήρηση της Κυρια-
κής αντί του βιβλικού Σαββάτου. Ο Εκ είπε: «Η Γραφή δι-
δάσκει, ‘’Ενθυμού την ημέραν του σαββάτου διά να αγιάζης 
αυτήν. ‘Εξ ημέρας εργάζου και κάμνε πάντα τα έργα σου. Η 
ημέρα όμως η εβδόμη είναι σάββατον Κυρίου του Θεού 
σου’’ κ.τ.λ. Και όντως η εκκλησία άλλαξε το Σάββατο στην 
Κυριακή με δική της εξουσία, την οποία εσύ [Λούθηρε] δεν 
μπορείς να αποδείξεις από τη Γραφή.»43 

Στη σύνοδο του Τριδέντου (1545-1563), την οποία συ-
γκάλεσε ο πάπας εναντίον της Διαμαρτύρησης, ο Gasparο 
de Fosso, αρχιεπίσκοπος του Ρηγίου της Καλαβρίας, επα-
νέφερε το θέμα. Είπε: «Η εξουσία της εκκλησίας λοιπόν 
απεικονίζεται καθαρά από τη Γραφή, διότι ενώ από τη μια 
πλευρά η εκκλησία συνιστά τη Γραφή, διακηρύττει ότι είναι 
θεία και μας την προσφέρει προς ανάγνωση . . .  από την 
άλλη πλευρά οι νομικές διατάξεις στη Γραφή που δόθηκαν 
από τον Κύριο, έπαυσαν να ισχύουν από την ίδια εξουσία 
[την εκκλησία]. Το Σάββατο, η πιο ένδοξη ημέρα στο νόμο, 
αλλάχθηκε στην Κυριακή . . . Αυτά και άλλα παρόμοια θέ-
ματα δε διακόπηκαν με τη διδασκαλία του Χριστού (διότι ο 
Ίδιος λέει ότι ήρθε για να εκπληρώσει το νόμο και όχι να τον 
καταλύσει), αλλά όλα αυτά αλλάχθηκαν με την εξουσία της 
εκκλησίας.»44 
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Αυτή η εκκλησία παραμένει ακόμη στην ίδια θέση; Μια 
έκδοση το 1977 με τον τίτλο The Convert’s Catechism of 
Catholic Doctrine περιέχει τις ακόλουθες ερωτήσεις και α-
παντήσεις: 

«Ερ. Ποια είναι η ημέρα αργίας; 
 Απ. Το Σάββατο είναι ημέρα αργίας. 
 Ερ. Γιατί τηρούμε την Κυριακή αντί του Σαββάτου; 
 Απ. Τηρούμε την Κυριακή αντί του Σαββάτου, επειδή η 

Καθολική Εκκλησία μετέφερε την αγιότητα από το Σάββατο 
στην Κυριακή.»45 

Στο βιβλίο του μπεστ-σέλερ The Faith of Millions ο ρω-
μαιοκαθολικός διανοούμενος John A. O΄Βrien καταλήγει 
στο αναγκαστικό συμπέρασμα: «Εφόσον το Σάββατο και 
όχι η Κυριακή αναφέρεται στη Γραφή, δεν είναι περίεργο ότι 
οι μη-Καθολικοί που διατείνονται ότι στηρίζουν τη θρησκεία 
τους κατευθείαν στη Γραφή και όχι στην εκκλησία, τηρούν 
την Κυριακή και όχι το Σάββατο;» Ναι, βέβαια. Αυτό είναι 
αντιφατικό. Η συνήθεια της τήρησης της Κυριακής λέει, 
«στηρίζεται στην εξουσία της Καθολικής Εκκλησίας και όχι 
σε κάποια ρητή εντολή της Γραφής. Αυτή η τήρηση παρα-
μένει σαν μια ανάμνηση της Μητέρας Εκκλησίας από την 
οποία δόγματα μη-Καθολικά δραπέτευσαν, όπως ένα παιδί 
τρέχει μακριά από το σπίτι του, αλλά ακόμη κρατάει στην 
τσέπη του μια φωτογραφία της μητέρας του ή μια τούφα 
από τα μαλλιά της.»46 

Η διακήρυξη αυτών των δικαιωμάτων εκπληρώνει την 
προφητεία και συμβάλλει στην αναγνώριση της ταυτότητας 
της εξουσίας του μικρού κέρατος. 

 
Η Αποκατάσταση του Σαββάτου. Στον Ησαΐα νς΄ και 

νη΄ ο Θεός καλεί τον Ισραήλ σε μεταρρύθμιση του Σαββά-
του. Αποκαλύπτοντας τις δόξες της μέλλουσας σύναξης των 
Εθνικών στο ποίμνιό Του (Ησ. νς΄8), συνδέει την επιτυχία 
αυτής της αποστολής της σωτηρίας με την τήρηση του αγί-
ου Σαββάτου (Ησ. νς΄1,2,6,7). 
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Περιγράφει προσεκτικά το ειδικό έργο του λαού Του. Αν 
και η αποστολή τους είναι παγκόσμια, απευθύνεται ιδιαίτε-
ρα σε μια τάξη ανθρώπων που διατείνονται ότι είναι πιστοί, 
αλλά οι οποίοι στην πραγματικότητα απομακρύνθηκαν από 
τις διατάξεις Του. (Ησ. νη΄1,2). Εκφράζει με αυτά τα λόγια 
την αποστολή εκείνων που διατείνονται ότι είναι πιστοί: 
«Θέλεις ανεγείρει τα θεμέλια πολλών γενεών, και θέλεις ο-
νομασθή, Ο Επιδιορθωτής των χαλασμάτων, Ο Ανορθωτής 
των οδών διά τον κατοικισμόν. Εάν αποτρέψης τον πόδα 
σου από του σαββάτου, από του να κάμνης τα θελήματά 
σου εν τη αγία μου ημέρα, και ονομάζης το σάββατον τρυ-
φήν, αγίαν ημέραν του Κυρίου, έντιμον, και τιμάς αυτό, μη 
ακολουθών τας οδούς σου, μηδέ λαλών τους λόγους σου, 
τότε θέλεις εντρυφά εν Κυρίω.» (Ησ. νη΄12-14). 

Η αποστολή του πνευματικού Ισραήλ είναι παράλληλη 
προς αυτή του αρχαίου Ισραήλ. Ο νόμος του Θεού υπέστη 
χαλάσματα όταν η εξουσία του μικρού κέρατος μετέβαλε το 
νόμο. ΄Οπως το καταπατημένο Σάββατο έπρεπε να αποκα-
τασταθεί στον Ισραήλ, έτσι και στη σύγχρονη εποχή το θείο 
θέσπισμα του Σαββάτου πρέπει να αποκατασταθεί, και το 
χάλασμα του τείχους του νόμου του Θεού να επιδιορθω-
θεί.47 

Αυτό το έργο να αποκαταστήσει και να μεγαλύνει το νό-
μο του Θεού το επιτελεί το μήνυμα της Αποκάλυψης ιδ΄6-12 
σε συσχετισμό με το αιώνιο ευαγγέλιο. Και η διακήρυξη αυ-
τού του μηνύματος είναι η αποστολή της εκκλησίας του 
Θεού καθώς πλησιάζει η Δευτέρα Παρουσία. (Δείτε το κε-
φάλαιο 12). Αυτό το μήνυμα πρέπει να αφυπνίσει τον κό-
σμο, καλώντας τον καθένα να ετοιμασθεί για την κρίση. 

Η πρόσκληση για λατρεία του Δημιουργού, «τον ποιήσα-
ντα τον ουρανόν και την γην και την θάλασσαν και τας πη-
γάς των υδάτων» (Αποκ. ιδ΄7), είναι άμεση αναφορά στην 
τέταρτη εντολή του αιώνιου νόμου του Θεού. Ο συνυπολο-
γισμός της στην τελική αυτή ειδοποίηση βεβαιώνει το ιδιαί-
τερο ενδιαφέρον του Θεού να αποκατασταθεί πριν από τη 
Δευτέρα Παρουσία το σχεδόν λησμονημένο Σάββατο. 
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Η γνωστοποίηση αυτού του μηνύματος θα επιφέρει σύ-
γκρουση, που θα εμπλέξει όλο τον κόσμο. Το κεντρικό ζή-
τημα θα είναι η υπακοή στο νόμο του Θεού και η τήρηση 
του Σαββάτου. Ενώπιον αυτής της σύγκρουσης ο καθένας 
πρέπει να αποφασίσει αν θα τηρήσει τις εντολές του Θεού ή 
αυτές των ανθρώπων. Αυτό το μήνυμα θα δημιουργήσει 
ένα λαό ο οποίος τηρεί τις εντολές του Θεού και έχει την 
πίστη του Ιησού. Εκείνοι που το απορρίπτουν, θα λάβουν 
φυσικά το χάραγμα του θηρίου. (Αποκ. ιδ΄9,12, δείτε το κε-
φάλαιο 12). 

Για να επιτελέσει με επιτυχία αυτή την αποστολή να με-
γαλύνει το νόμο του Θεού και να τιμήσει το παραμεληθέν 
Σάββατο, ο λαός του Θεού πρέπει δείξει ένα παράδειγμα 
συνέπειας στην τήρηση του Σαββάτου. 

 
Η Τήρηση του Σαββάτου 

«Ενθυμού την ημέραν του σαββάτου διά να αγιάζης αυ-
τήν» (Έξ. κ΄8) σημαίνει ότι πρέπει να θυμόμαστε το Σάββα-
το ολόκληρη την εβδομάδα και να κάνουμε τις αναγκαίες 
ετοιμασίες για να το τηρήσουμε κατά τρόπο που ευαρεστεί 
το Θεό. Πρέπει να προσέξουμε να μη καταναλώνουμε όλες 
τις ενέργειές μας κατά τη διάρκεια της εβδομάδας ώστε να 
μη μπορούμε να εκπληρώσουμε ό,τι αφορά στη λατρεία του 
Σαββάτου. 

Επειδή το Σάββατο είναι μια ημέρα ειδικής επικοινωνίας 
με το Θεό, κατά την οποία καλούμαστε χαρούμενα να εορ-
τάσουμε το δημιουργικό και λυτρωτικό έργο Του, είναι 
σπουδαίο να αποφύγουμε κάθε τι που τείνει να ελαττώσει 
την ιερή ατμόσφαιρά του. Η Γραφή γνωστοποιεί ότι το Σάβ-
βατο πρέπει να διακόψουμε τις κοσμικές εργασίες (Έξ. 
κ΄10), αποφεύγοντας κάθε κερδοσκοπική εργασία και όλες 
τις εμπορικές συναλλαγές. (Νεεμ. ιγ΄15-22). 

Οφείλουμε να τιμήσουμε το Θεό, σύμφωνα με τη Γραφή, 
«μη ακολουθών τας οδούς σου, μηδέ ευρίσκων εν αυτώ το 
θέλημά σου, μηδέ λαλών τους λόγους σου». (Ησ. νη΄13). 
Αφιερώνοντας αυτή την ημέρα για δική μας απόλαυση, ε-
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μπλεκόμενοι σε κοσμικές υποθέσεις, συζητήσεις και σκέ-
ψεις ή επιδιδόμενοι σε αθλήματα, μειώνουμε την επικοινω-
νία με το Δημιουργό μας και παραβιάζουμε την αγιότητα 
του Σαββάτου.48 Το ενδιαφέρον μας για την εντολή του 
Σαββάτου πρέπει να επεκτείνεται σε όλους που είναι κάτω 
από τη δικαιοδοσία μας - τα παιδιά, εκείνοι που εργάζονται 
για μας, ακόμη και οι επισκέπτες μας καθώς και τα ζώα (Έξ. 
κ΄10), έτσι που και αυτοί να χαίρονται τις ευλογίες του Σαβ-
βάτου. 

Το Σάββατο αρχίζει με τη δύση του ηλίου την Παρασκευή 
το απόγευμα και τελειώνει με τη δύση του ηλίου το Σάββατο 
το απόγευμα. (Γέν. α΄5, Μάρκ. α΄32).49 Η Γραφή ονομάζει 
την ημέρα πριν από το Σάββατο Παρασκευή (Μάρκ. ιε΄42) - 
μια μέρα ετοιμασίας για το Σάββατο, έτσι που τίποτε να μη 
μιάνει την αγιότητά του. Εκείνη την ημέρα οι ενασχολούμε-
νοι με το φαγητό της οικογένειας πρέπει να ετοιμάσουν την 
τροφή για το Σάββατο, έτσι που κατά τις ιερές ώρες του να 
ξεκουρασθούν και αυτά από την εργασία. (Έξ. ις΄23, Αρ. 
ια΄8). 

΄Οταν οι άγιες ώρες του Σαββάτου πλησιάζουν, είναι κα-
λό για τα μέλη της οικογένειας ή για ομάδες πιστών να συ-
γκεντρώνονται ακριβώς πριν τη δύση το απόγευμα της Πα-
ρασκευής για να ψάλουν, να προσευχηθούν και να διαβά-
σουν από το Λόγο του Θεού, προσκαλώντας έτσι το ΄Αγιο 
Πνεύμα ως ευπρόσδεκτο φιλοξενούμενο. Κατά τον ίδιο 
τρόπο να σημειωθεί και το κλείσιμό του προς το τέλος του 
Σαββάτου το απόγευμα, επικαλούμενοι την παρουσία του 
Θεού και την οδηγία Του στην επερχόμενη εβδομάδα. 

Ο Θεός καλεί το λαό Του να κάνει το Σάββατο ημέρα 
τρυφής. (Ησ. νη΄13). Πώς μπορούν να το κάνουν; Μόνο α-
κολουθώντας το παράδειγμα του Χριστού, που είναι Κύριος 
του Σαββάτου, μπορούν να ελπίζουν σε μια εμπειρία αληθι-
νής χαράς την οποία ο Θεός τούς δίνει αυτή την ημέρα. 

Ο Χριστός κατά τη συνήθειά Του πήγαινε στη συναγωγή 
το Σάββατο, συμμετείχε στη λειτουργία και έκανε θρησκευ-
τικές διδασκαλίες. (Μάρκ. α΄21, γ΄1-4, Λουκά δ΄16-27, 
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ιγ΄10). Αλλά έκανε και περισσότερο από απλή λατρεία. Συ-
ναναστρεφόταν τους άλλους (Μάρκ. α΄29-31, Λουκά ιδ΄1), 
περνούσε τον καιρό του έξω από το σπίτι (Μάρκ. β΄23) και 
επιδιδόταν σε ιερές πράξεις ελέους. ΄Οπου είχε την ευκαιρί-
α, θεράπευε τους ασθενείς και καταθλιμμένους. (Μάρκ. 
α΄21-31, γ΄1-5, Λουκά ιγ΄10-17, ιδ΄2-4, Ιωάν. ε΄1-15, θ΄1-
14). 

΄Οταν δέχθηκε κριτικές για το έργο Του προς ανακούφι-
ση των πασχόντων, ο Χριστός απάντησε: «Συγχωρείται εν 
τω Σαββάτω να αγαθοποιή τις.» (Ματθ. ιβ΄12). Οι θεραπευ-
τικές δραστηριότητές Του ποτέ δεν παραβίαζαν το Σάββατο, 
ούτε το καταργούσαν. Αλλά αυτές οι δραστηριότητες έθεσαν 
τέλος στους βαρείς κανονισμούς που κατέστρεφαν την έν-
νοια του Σαββάτου ως όργανο του Θεού για πνευματική 
ανανέωση και τρυφή.50 Η πρόθεση του Θεού ήταν το Σάβ-
βατο να είναι για την ανθρωπότητα ένας πνευματικός ε-
μπλουτισμός. Οι δραστηριότητες που ευνοούν την επικοι-
νωνία με το Θεό, είναι κατάλληλες. Εκείνες που μας απο-
σπούν από αυτή την πρόθεση και δεν αγιάζουν το Σάββα-
το, είναι ακατάλληλες. 

Ο Κύριος του Σαββάτου καλεί όλους να ακολουθήσουν 
το παράδειγμά Του. Εκείνοι που δέχονται την κλήση Του, 
απολαμβάνουν το Σάββατο σαν τρυφή και πνευματική γιορ-
τή - μια πρόγευση του ουρανού. Αποκαλύπτουν ότι «το 
Σάββατο καθορίσθηκε από το Θεό για να εμποδίσει πνευ-
ματική απογοήτευση. Εβδομάδα με την εβδομάδα  η έβδο-
μη ημέρα ενθαρρύνει τη συνείδηση, βεβαιώνοντάς μας ότι 
παρά τους ατελείς χαρακτήρες μας στεκόμαστε τέλειοι ε-
νώπιον του Χριστού. ΄Ο,τι ο Χριστός εκπλήρωσε στο Γολ-
γοθά, υπολογίζεται στον εξιλασμό μας. Εισερχόμαστε στην 
κατάπαυσή Του».51 
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*Αγγλικά Congregationalist είναι αυτός που ανήκει στη 

Διαμαρτυρόμενη Εκκλησία των ονομαζομένων αλλιώς Κοι-
νοτικών ή Ανεξαρτήτων. 
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Οι Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης   
Ημέρας  Πιστεύουν . . . 
 
Είμαστε διαχειριστές του Θεού ο οποίος μας εμπι-

στεύθηκε χρόνο και ευκαιρίες, ικανότητες και υ-

πάρχοντα, τις ευλογίες της γης και τους πόρους 

της. Είμαστε υπεύθυνοι απέναντί Του για την ορθή 

χρήση. Αναγνωρίζουμε την ιδιοκτησία του Θεού με 

την πιστή υπηρεσία σε Αυτόν και στους συναν-

θρώπους μας επιστρέφοντας τα δέκατα και δίνο-

ντας προσφορές για το κήρυγμα του ευαγγελίου 

Του και για τη στήριξη και ανάπτυξη της εκκλησίας 

Του. Η διαχείρηση είναι ένα προνόμιο που μας δό-

θηκε από το Θεό για να καλλιεργήσουμε την αγάπη 

και να νικήσουμε την ιδιοτέλεια και την επιθυμία. Ο 

διαχειριστής χαίρεται για τις ευλογίες που πηγαί-

νουν στους άλλους σαν αποτέλεσμα της δικής του 

πιστότητας.- 

Βασικές Διδαχές, 20 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 
 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
 

Περισσότερο από κάθε τι άλλο το να ζούμε χριστιανική 
ζωή σημαίνει να παραδοθούμε - παράδοση του εαυτού μας 
και αποδοχή του Χριστού. Καθώς βλέπουμε πώς ο Ιησούς 
παραδόθηκε και έδωσε τον εαυτό Του για μας, αναφωνού-
με: ‘’Τι μπορώ να κάνω για Σένα;’’ 

Τότε ακριβώς, καθώς σκεπτόμαστε ότι κάναμε μια πλήρη 
παραχώρηση, μια πλήρη παράδοση, κάτι συμβαίνει που 
αποδεικνύει πόσο επιφανειακή ήταν η παραχώρηση μας. 
Καθώς ανακαλύπτουμε νέες περιοχές της ζωής μας για να 
τις εναποθέσουμε στα χέρια του Θεού, αυξάνεται η παρα-
χώρησή μας. Τότε, πολύ απαλά, Αυτός στρέφει την προσο-
χή μας σε μια άλλη περιοχή, όπου το εγώ χρειάζεται να 
παραδοθεί. Και έτσι η ζωή μας διέρχεται μια σειρά νέων 
καθιερώσεων, που όλο και βαθαίνει στο εγώ μας, στον 
τρόπο ζωής, στον τρόπο που δρούμε και αντιδρούμε. 

΄Οταν δίνουμε στο Θεό ό,τι έχουμε και είμαστε, στον ο-
ποίον ανήκουν τα πάντα (Α΄Κορ. γ΄21 - δ΄2), Αυτός τα δέχε-
ται, αλλά αμέσως μας τα αναθέτει κάνοντάς μας διαχειρι-
στές ή επιστάτες των όσων κατέχουμε. Τότε η τάση μας να 
ζούμε με άνεση, με μια εγωιστική διαβίωση θραύεται καθώς 
συνειδητοποιούμε ότι ο Κύριός μας είναι γυμνός, φυλακι-
σμένος, ξένος. Και η μόνιμη εντολή Του «πορευθέντες λοι-
πόν μαθητεύσατε πάντα τα έθνη» καθιστά τις δραστηριότη-
τες της εκκλησίας - συμμετοχή, διδασκαλία, κήρυγμα, βά-
πτιση - πιο πολύτιμες σε μας. Για χάρη Του επιδιώκουμε να 
είμαστε πιστοί διαχειριστές. 
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Τι Είναι Χριστιανική Διαχείριση; 
«Δεν εξεύρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου 

Πνεύματος . . . και δεν είσθε κύριοι εαυτών; Διότι ηγορά-
σθητε διά τιμής. Δοξάσατε λοιπόν τον Θεόν διά του σώμα-
τός σας και διά του πνεύματός σας, τα οποία είναι του 
Θεού.» (Α΄Κορ. ς΄19,20). Με υψηλό κόστος αγορασθήκαμε, 
λυτρωθήκαμε. Ανήκουμε στο Θεό. Και μας απαιτεί επειδή 
μας δημιούργησε. Του ανήκουμε από τη αρχή, επειδή «εν 
αρχή εποίησεν ο Θεός . . .» (Γέν. α΄1). Η Γραφή δηλώνει 
καθαρά: «Του Κυρίου είναι η γη και το πλήρωμα αυτής, η 
οικουμένη και οι κατοικούντες εν αυτή.» (Ψαλμ. κδ΄1). 

Κατά τη Δημιουργία ο Θεός παραχώρησε από τα υπάρ-
χοντά Του στην ανθρωπότητα, και συνεχίζει να είναι ο αλη-
θινός κάτοχος του κόσμου, των κατοίκων του και όλων των 
υπαρχόντων του. (Ψαλμ. κδ΄1). Στο σταυρό απαίτησε ως 
ιδικά Του όσα ο άνθρωπος παραχώρησε στο Σατανά κατά 
την πτώση. (Α΄Κορ. ς΄19,20). Τώρα ανέθεσε στο λαό Του 
να Τον υπηρετεί ως διαχειριστής των υπαρχόντων Του. 

Ένας διαχειριστής είναι ένα πρόσωπο «στο οποίο ανα-
τέθηκε η διαχείριση ενός σπιτιού ή ενός κτήματος κάποιου 
άλλου». Διαχείριση είναι «τα καθήκοντα ή οι υπηρεσίες του 
διαχειριστή».1 Για το Χριστιανό διαχείριση σημαίνει «η ευθύ-
νη του ανθρώπου και η χρήση όσων ο Θεός τού έχει εμπι-
στευθεί - ζωή, φυσική ύπαρξη, χρόνος, τάλαντα, ικανότητες, 
υλικά αγαθά, ευκαιρίες να εξυπηρετήσει άλλους, και οι 
γνώσεις του για την αλήθεια.2 Οι Χριστιανοί υπηρετούν ως 
διαχειριστές των αγαθών του Θεού, και βλέπουν τη ζωή σαν 
μια θεία ευκαιρία «να μάθουν να είναι πιστοί διαχειριστές, 
αποκτώντας έτσι τα προσόντα για ανώτερη διαχείριση στα 
αιώνια πράγματα της μέλλουσας ζωής».3  

Σε πλατιά έννοια λοιπόν, η χριστιανική διαχείριση «εμπε-
ριέχει σοφή και ανιδιοτελή χρήση της ζωής.»4  

 
Τρόποι να Αναγνωρίσουμε την Ιδιοκτησία του Θεού 

Η ζωή μπορεί να διαιρεθεί σε τέσσερες βασικές περιο-
χές, η καθεμιά ένα δώρο από το Θεό. Μας έδωσε ένα σώ-
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μα, ικανότητες, χρόνο, υλικά αγαθά. Επιπροσθέτως, πρέπει 
να φροντίσουμε το περιβάλλον μας, το οποίο μας δόθηκε 
ως κτήση. 

Διαχείριση του Σώματος. Τα παιδιά του Θεού είναι δια-
χειριστές του εαυτού τους. Πρέπει να αγαπάμε το Θεό με 
όλη την καρδιά μας, με όλη την ψυχή μας, με όλη τη δύνα-
μή μας και με όλη τη διάνοιά μας. (Λουκά ι΄27). 

Οι Χριστιανοί έχουν το προνόμιο να αναπτύξουν τις φυ-
σικές και διανοητικές τους δυνάμεις κατά το μέγιστο των δυ-
νατοτήτων και των ευκαιριών τους. Κάνοντας αυτό, τιμούν 
το Θεό και μπορούν να είναι μια μεγαλύτερη ευλογία στους 
συνανθρώπους τους. (Δείτε το κεφάλαιο 21). 

 
Διαχείριση Ικανοτήτων. Κάθε πρόσωπο έχει ειδικές ι-

κανότητες. Κάποιος μπορεί να είναι ταλαντούχος στο χώρο 
της μουσικής, άλλος στις τέχνες όπως ράψιμο ή μηχανικός 
αυτοκινήτων. Μερικοί μπορεί να κάνουν εύκολα φίλους και 
να συναναστρέφονται με άλλους, ενώ άλλοι έχουν φυσική 
τάση προς μοναχικές ασχολίες. 

Κάθε τάλαντο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να δοξάσει 
είτε αυτόν που το κατέχει, είτε τον πρωταρχικό Δωρητή. 
Ένα πρόσωπο μπορεί με σύνεση να τελειοποιήσει ένα τά-
λαντο για τη δόξα του Θεού ή για προσωπική ιδιοτέλεια. 

Οφείλουμε να καλλιεργήσουμε τα χαρίσματα που το 
΄Αγιο Πνεύμα δίνει στον καθένα μας για να τα πολλαπλα-
σιάσουμε (Ματθ. κε΄). Οι καλοί διαχειριστές χρησιμοποιούν 
γενναιόδωρα τα χαρίσματά τους για να φέρουν περισσότε-
ρο όφελος στον κύριό τους. 

 
Διαχείριση Χρόνου. Ως πιστοί διαχειριστές δοξάζουμε 

το Θεό με συνετή χρήση του χρόνου. «Παν ό,τι αν πράττη-
τε, εκ ψυχής εργάζεσθε, ως εις Κύριον, και ουχί εις ανθρώ-
πους. Εξεύροντες ότι από του Κυρίου θέλετε λάβει την α-
νταπόδοσιν της κληρονομίας, διότι εις τον Κύριον Χριστόν 
δουλεύετε.» (Κολ. γ΄23,24). 
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Η Γραφή μάς προτρέπει να μη φερόμαστε «ως άσοφοι, 
αλλ’ως σοφοί, εξαγοραζόμενοι τον καιρόν διότι αι ημέραι 
είναι πονηραί.» (Εφεσ. ε΄15,16). ΄Οπως ο Ιησούς, οφείλου-
με να είμαστε «εις τα του Πατρός» μας. (Λουκά β΄49). Επει-
δή ο χρόνος είναι χάρισμα Θεού, κάθε στιγμή είναι πολύτι-
μη. Ο χρόνος δόθηκε για να διαμορφώσουμε χαρακτήρα 
για την αιώνια ζωή. Πιστή διαχείριση του χρόνου μας ση-
μαίνει να τον χρησιμοποιήσουμε για να γνωρίσουμε τον 
Κύριο, να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας και να 
γνωστοποιήσουμε το ευαγγέλιο. 

΄Οταν, κατά τη Δημιουργία, ο Θεός μάς έδωσε το χρόνο, 
κράτησε την έβδομη ημέρα το Σάββατο ως άγιο χρόνο για 
επικοινωνία με Αυτόν. Αλλά οι έξι ημέρες παραχωρήθηκαν 
στην ανθρώπινη οικογένεια για να κάνει επωφελή χρήση. 

 
Διαχείριση Υλικών Αγαθών. Ο Θεός έδωσε στους προ-

πάτορές μας την ευθύνη, να κυριεύσουν τη γη, να εξουσιά-
ζουν τα ζώα και να φροντίζουν τον κήπο της Εδέμ. (Γέν. 
α΄28, β΄15). ΄Ολα αυτά ήταν δικά τους όχι μόνο να τα χαί-
ρονται αλλά και να τα διαχειρίζονται. 

Μια απαγόρευση δόθηκε σε αυτούς. Δεν έπρεπε να φά-
νε από το δένδρο της γνώσης του καλού και του κακού. Αυ-
τό το δένδρο ήταν μια συνεχής υπενθύμιση ότι ο Θεός ήταν 
ο κτήτορας και η υπέρτατη κυριαρχία της γης. Σεβόμενο αυ-
τή την απαγόρευση, το πρώτο ζευγάρι αποδείκνυε την πί-
στη και την υπακοή του σε Αυτόν. 

Μετά την πτώση, ο Θεός δεν μπορούσε πια να τους δο-
κιμάσει με το δένδρο της γνώσης. Αλλά η ανθρωπότητα ε-
ξακολουθούσε να χρειάζεται μια συνεχή υπενθύμιση ότι ο 
Θεός είναι η πηγή κάθε καλού και τέλειου δωρήματος (Ιακ. 
α΄17), και ότι Αυτός μας δίνει τη δύναμη να αποκτούμε 
πλούτη. (Δευτ. η΄18). Για να μας θυμίζει ότι Αυτός είναι η 
πηγή κάθε ευλογίας, ο Θεός θέσπισε ένα σύστημα δεκάτων 
και προσφορών. 

Αυτό το σύστημα τελικά εξασφάλισε τα οικονομικά μέσα 
για τη συντήρηση του ιερατείου στο ναό του Ισραήλ. Οι Α-
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ντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας υιοθέτησαν το λευιτικό 
πρότυπο σαν μια σταθερή βιβλική μέθοδο για να χρηματο-
δοτείται η παγκόσμια εξάπλωση του ευαγγελίου. Ο Θεός 
έδωσε εντολή  η μετάδοση του ευαγγελίου να εξαρτάται 
από τις προσπάθειες και τις προσφορές του λαού Του. 
Τους καλεί να γίνουν ανιδιοτελείς συνεργάτες Του δίνοντας 
σε Αυτόν δέκατα και προσφορές. 

1. Δέκατα. ΄Οπως το ένα έβδομο του χρόνου μας (το 
Σάββατο) ανήκει στο Θεό, έτσι ανήκει και το ένα δέκατο των 
υλικών πραγμάτων που αποκτούμε. Η Γραφή μάς λέει ότι 
το δέκατο είναι «άγιον εις τον Κύριον», συμβολίζοντας ότι ο 
Θεός είναι κάτοχος των πάντων. (Λευιτ. κζ΄30,32). Πρέπει 
να επιστραφεί σε Αυτόν ως ιδικό Του. 

Το σύστημα των δεκάτων είναι όμορφο με την απλότητά 
του. Η ισότητά του φαίνεται από την ανάλογη απαίτηση από 
τον πλούσιο και από τον φτωχό. Κατά την αναλογία που  
Θεός μας έδωσε να χρησιμοποιήσουμε από την ιδιοκτησία 
Του, οφείλουμε να αποδώσουμε σε Αυτόν το ένα δέκατο. 

΄Οταν ο Θεός ζητάει το δέκατο (Μαλ. γ΄10), δεν κάνει 
κλήση στην ευγνωμοσύνη ή στη γενναιοδωρία μας. Αν και η 
ευγνωμοσύνη πρέπει να είναι ένα μέρος των εκδηλώσεών 
μας προς το Θεό, δίνουμε το δέκατο επειδή μας το ζήτησε ο 
Θεός. Το δέκατο ανήκει στο Κύριο και απαιτεί να Του το 
αποδώσουμε. 

α. Παραδείγματα απόδοσης δεκάτων. Η απόδοση δε-
κάτων είναι μια πράξη αναγνωρισμένη σε όλη τη Γραφή. Ο 
Αβραάμ έδωσε στο Μελχισεδέκ, στον ιερέα του Θεού του 
Υψίστου, «δέκατον από πάντων». (Γέν. ιδ΄20). Κάνοντάς το, 
αναγνώρισε τη θεία ιεροσύνη του Μελχισεδέκ και έδειξε ότι 
ήταν ενήμερος αυτού του ιερού θεσπίσματος. Αυτή η τυχαία 
αναφορά για απόδοση δεκάτων δείχνει ότι ήδη ήταν ένα 
θεσπισμένο έθιμο από αρχαιοτάτων χρόνων. 

Προφανώς και ο Ιακώβ είχε κατανοήσει την απαίτηση της 
απόδοσης δεκάτων. Ως εξόριστος και φυγάς, έκανε την ευ-
χή  στον Κύριο: «Εκ πάντων όσα μοι δώσης, το δέκατον 
θέλω προσφέρει εις σε.» (Γέν. κη΄22). Και μετά την έξοδο, 
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όταν ο Ισραήλ οργανώθηκε ως έθνος, ο Θεός επαναβεβαί-
ωσε το νόμο της απόδοσης δεκάτων ως θείο θέσπισμα, 
από το οποίο εξαρτάτο η ευημερία του λαού. (Λευιτ. κζ΄30-
32, Αρ. ιη΄24,26,28, Δευτ. ιβ΄6,11,17). 

Αντί να καταργήσει αυτό το θέσπισμα, η Καινή Διαθήκη 
αναγνωρίζει την εγκυρότητά του. Ο Ιησούς επιβεβαιώνει την 
απόδοση των δεκάτων και καταδικάζει εκείνους που κατα-
στρατηγούν το πνεύμα του. (Ματθ. κγ΄23). Ενώ οι τελετουρ-
γικοί νόμοι ρυθμίζουν τις προσφορές θυσίας που συμβολί-
ζουν την εξιλαστήρια θυσία του Χριστού η οποία έληξε με το 
θάνατό Του, ο νόμος για την απόδοση των δεκάτων δε συ-
μπεριλαμβάνεται μέσα. 

Επειδή ο Αβραάμ είναι ο πατέρας όλων των πιστών, 
αποτελεί πρότυπο στους Χριστιανούς για την απόδοση των 
δεκάτων. ΄Οπως ο Αβραάμ έδωσε δέκατα στο Μελχισεδέκ, 
τον ιερέα του Θεού του Υψίστου, έτσι και οι πιστοί της Και-
νής Διαθήκης δίνουν δέκατα στο Χριστό τον Αρχιερέα μας 
κατά την τάξη Μελχισεδέκ. (Εβρ. ε΄9,10, ζ΄1-22).5 

β. Χρήση των δεκάτων. Τα δέκατα είναι ιερά και πρέπει 
να χρησιμοποιηθούν μόνο για ιερό σκοπό. Ο Κύριος δίνει 
τη εντολή: «Παν δέκατον της γης, είτε εκ του σπόρου της 
γης, είτε εκ του καρπού των δένδρων, του Κυρίου είναι, εί-
ναι άγιον εις τον Κύριον . . . Και παν δέκατον βοών, και 
προβάτων . . . θέλει είσθαι άγιον εις τον Κύριον.» (Λευιτ. 
κζ΄30-32). Και ακόμη είπε: «Φέρετε πάντα τα δέκατα εις την 
αποθήκην, διά να ήναι τροφή εις τον οίκον μου.» (Μαλ. 
γ΄10). 

Στον Ισραήλ τα δέκατα χρησιμοποιούντο αποκλειστικά 
για τους Λευίτες, οι ποίοι μη έχοντας λάβει κλήρο σαν φυλή, 
θα διέθεταν όλο το χρόνο τους να υποβοηθούν τον Ισραήλ 
στη λατρεία του, προσφέροντας υπηρεσίες στο αγιαστήριο 
και διδάσκοντας στο λαό το νόμο του Κυρίου. (Αρ. ι-
η΄21,24). 

Μετά τη σταύρωση, όταν έληξε ο ρόλος - με θεία καθο-
δήγηση - του λευιτικού ιερατείου, τα δέκατα θα χρησιμοποι-
ούντο ακόμη για να στηρίξουν τη διακονία της εκκλησίας 
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του Θεού. Ο Παύλος υπογραμμίζει την αρχή παραλληλίζο-
ντας τη λευιτική υπηρεσία με τη νεοσύστατη ευαγγελική δια-
κονία. Δήλωσε: «Εάν ημείς εσπείραμεν εις εσάς τα πνευμα-
τικά, μέγα είναι εάν ημείς θερίσωμεν τα σαρκικά σας; Εάν 
άλλοι μετέχωσι της εφ’υμάς εξουσίας, δεν πρέπει μάλλον 
και ημείς; . . . Δεν εξεύρετε ότι οι εργαζόμενοι τα ιερά, εκ 
του ιερού τρώγουσι; οι ενασχολούμενοι εις το θυσιαστήριον, 
μετά του θυσιαστηρίου λαμβάνουσι μερίδιον; Ούτω και ο 
Κύριος διέταξεν, οι κηρύττοντες το ευαγγέλιον να ζώσιν εκ 
του ευαγγελίου.» (Α΄Κορ. θ΄11-14). 

Τα μέλη της εκκλησίας λοιπόν πρόθυμα φέρουν τα δέκα-
τά τους «εις την αποθήκην δια να ήναι τροφή εις τον οίκον 
μου» (Μαλ. γ΄10), με άλλα λόγια να υπάρχουν αρκετά απο-
θέματα στην εκκλησία του Θεού, για να εξασφαλισθούν τα 
προς το ζειν εκείνων που μοχθούν για τη διάδοση του ευ-
αγγελίου.6,7 

2. Προσφορές. Οι ευγνώμονες Χριστιανοί δεν μπορούν 
να περιορίσουν τη συμμετοχή τους μόνο με τα δέκατα. Στο 
Ισραήλ η σκηνή του μαρτυρίου και αργότερα ο ναός, κατα-
σκευάσθηκαν με αυτοπροαίρετες προσφορές - προσφορές 
που δόθηκαν από πρόθυμες καρδιές. (Έξ. λς΄2-7, Α΄Χρον. 
κθ΄14). Και ιδιαίτερες προσφορές κάλυψαν τα έξοδα συντή-
ρησης αυτών των χώρων λατρείας. (Έξ. λ΄12-16, Β΄Βασ. 
ιβ΄4,5, Β΄Χρον. κδ΄4-13, Νεεμ. ι΄32,33). Οι Ισραηλίτες πιθα-
νόν συμμετείχαν με το ένα τέταρτο ή με το ένα τρίτο των 
εσόδων τους σε θρησκευτικούς σκοπούς και έργα ελεημο-
σύνης. Τόσο μεγάλη συμμετοχή οδηγούσε στη φτώχια; Α-
ντίθετα, ο Θεός υποσχέθηκε να ευλογήσει την πιστότητά 
τους. (Μαλ. γ΄10-12).8 

Σήμερα επίσης ο Θεός προσκαλεί σε γενναιόδωρη προ-
σφορά καθώς μας εξασφαλίζει ευημερία. Οι προσφορές 
χρειάζονται για την κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία 
των εκκλησίων, για να ιδρύονται ιατρικά ιεραποστολικά κέ-
ντρα, που αποδεικνύουν την πρακτική σημασία του ευαγγε-
λίου. 
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Θα μπορούσαμε να προσφέρουμε τόσα όσα οι Ισραηλί-
τες; ή το υπόδειγμά τους για προσφορά δεν μπορεί πια να 
εφαρμοσθεί; Στην Καινή Διαθήκη ο Χριστός έθεσε τις αρχές 
της αληθινής διαχείρισης - ότι οι προσφορές μας στο Θεό 
πρέπει να είναι ανάλογες με το φως και τα προνόμια που 
απολαμβάνουμε. Είπε: «Εις πάντα δε εις τον οποίον εδόθη 
πολύ, πολύ θέλει ζητηθή παρ’αυτού. Και εις όντινα ενεπι-
στεύθη πολύ, περισσότερον θέλουσιν απαιτήσει παρ’αυ-
τού.» (Λουκά ιβ΄48). ΄Οταν ο Χριστός έστειλε τους οπαδούς 
Του σε αποστολή, είπε: «Δωρεάν ελάβατε, δωρεάν δότε.» 
(Ματθ. ι΄8).Αυτή η αρχή εφαρμόζεται και στο να μοιραζόμα-
στε επίσης τις χρηματικές ευλογίες. 

Πουθενά στην Καινή Διαθήκη δεν ανακαλείται και δε χα-
λαρώνεται αυτό το σύστημα. Καθώς συγκρίνουμε τα προ-
νόμια και τις ευλογίες μας με αυτά των Ισραηλιτών, βλέ-
πουμε ότι στον Ιησού η συμμετοχή μας είναι σαφώς μεγα-
λύτερη. Η ευγνωμοσύνη μας θα βρει την έκφρασή της σε 
μια μεγαλύτερη γενναιοδωρία, ώστε το ευαγγέλιο της σωτη-
ρίας να φθάσει και στους άλλους;9 ΄Οσο περισσότερο εξα-
πλώνεται το ευαγγέλιο, τόσο περισσότερη υποστήριξη 
χρειάζεται. 

3. Οι αρχές για ό,τι μας εναπομένει. Η αρχή της χρι-
στιανικής διαχείρισης εφαρμόζεται και για όσα δίνουμε και 
για όσα μένουν στην κατοχή μας. Ενώ τα δέκατα είναι η 
βασική δοκιμή για τη διαχείριση των υλικών αγαθών μας,10 
η χρήση που κάνουμε των όσων μας εναπομένουν, αποτε-
λεί και αυτή μια δοκιμή. 

Η χρήση μας των υλικών αγαθών αποκαλύπτει πόσο 
αγαπούμε το Θεό και τον πλησίον μας. Τα χρήματα μπορεί 
να είναι μια δύναμη για το καλό. Στα χέρια μας μπορούν να 
εξασφαλίσουν τροφή στους πεινασμένους, νερό στους δι-
ψασμένους και ρούχα στους γυμνούς. (Ματθ. κε΄34-40). 
Από την άποψη του Θεού τα χρήματα έχουν αξία κυρίως 
όταν χρησιμοποιούνται για να καλύψουν ανάγκες της ζωής, 
να είναι ευλογία στους άλλους και να στηρίξουν το έργο 
Του. 
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4. Απιστία στα δέκατα και στις προσφορές. Σε γενικές 
γραμμές, οι άνθρωποι αγνοούν και αμελούν τις θείες αρχές 
διαχείρισης. Ακόμη και μεταξύ των Χριστιανών λίγοι ανα-
γνωρίζουν το ρόλο τους ως διαχειριστές. Η απάντηση του 
Θεού στην απιστία του Ισραήλ δίνει μια σαφή άποψη πώς 
θεωρεί αυτό το θέμα. ΄Οταν χρησιμοποιούν τα δέκατα και 
τις προσφορές για δικό τους όφελος, ειδοποιεί ότι αυτό λο-
γίζεται κλοπή (Μαλ. γ΄8) και αποδίδεται η έλλειψη ευημερίας 
τους στην οικονομική απιστία τους. «Σεις είσθε κατηραμένοι 
με κατάραν, διότι σεις με εκλέψατε, ναι, σεις, όλον το έ-
θνος.» (Μαλ. γ΄9). 

Ο Κύριος αποκάλυψε την υπομονή, την αγάπη, το έλεός 
Του προλογίζοντας την ειδοποίησή Του με μια προσφορά 
χάρης: «Επιστρέψατε προς εμέ και θέλω επιστρέψει προς 
εσάς.» (Μαλ. γ΄7). Τους πρόσφερε άφθονη ευλογία και τους 
προκάλεσε να δοκιμάσουν την πιστότητά Του. «Φέρετε πά-
ντα τα δέκατα εις την αποθήκην, διά να ήναι τροφή εις τον 
οίκον μου. Και δοκιμάσατέ με τώρα εις τούτο, λέγει ο Κύριος 
των δυνάμεων, εάν δεν σας ανοίξω τους καταρράκτας του 
ουρανού, και εκχέω την ευλογίαν εις εσάς, ώστε να μη αρκή 
τόπος δι’αυτήν. Και θέλω επιτιμήσει υπέρ υμών τον καταφ-
θείροντα, και δεν θέλει φθείρει τους καρπούς της γης σας, 
ουδέ η άμπελός σας θέλει απορρίψει προ καιρού τον καρ-
πόν αυτής εν τω αγρώ, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Και 
θέλουσι σας μακαρίζει πάντα τα έθνη, διότι σεις θέλετε εί-
σθαι γη επιθυμητή, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων.» (Μαλ. 
γ΄10-12). 

 
Διαχείριση στη Γη. Η σύγχρονη επιστήμη κατέστησε τη 

γη ένα απέραντο εργαστήριο ερευνών και πειραματισμών. 
Τέτοιες έρευνες αποφέρουν πολλά οφέλη, αλλά η βιομηχα-
νική επανάσταση είχε σαν αποτέλεσμα επίσης τη μόλυνση 
της ατμόσφαιρας, του νερού και της γης. Η τεχνολογία σε 
κάποιες περιπτώσεις, χρησιμοποίησε τη φύση προς ίδιον 
όφελος αντί να τη διαχειρίζεται με σύνεση. 
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Είμαστε διαχειριστές του κόσμου, και πρέπει να κάνουμε 
το κάθε τι για να διατηρήσουμε τη ζωή σε όλα τα επίπεδα 
και να κρατήσουμε ανέπαφη την οικολογική ισορροπία. Κα-
τά την έλευσή Του ο Χριστός θα διαφθείρει «τους διαφθεί-
ροντας την γην». (Αποκ. ια΄18). Από αυτή την άποψη οι 
Χριστιανοί είναι υπεύθυνοι όχι μόνο για όσα κατέχουν, αλλά 
και για το περιβάλλον τους. 

 
Ο Χριστός ως Διαχειριστής 

Η ορθή διαχείριση είναι ανιδιοτελής. Είναι πλήρης παρα-
χώρηση στο Θεό και υπηρεσία στην ανθρωπότητα. Από 
αγάπη για μας ο Χριστός υπέφερε τη σκληρότητα του σταυ-
ρού, και το πιο βαθύ ακόμη πόνο της απόρριψής Του από 
τους δικούς Του και τον απύθμενο χωρισμό από το Θεό. Σε 
σύγκριση με αυτό το δώρο, τι είναι δυνατόν ποτέ να δώ-
σουμε; Αυτό είναι ένα δώρο Του, όχι από αυτά που έχει - 
αν και όλα είναι δικά Του - αλλά του ιδίου του εαυτού Του. 
Τέτοια είναι η διαχείριση. Ενατενίζοντας στο μέγιστο αυτό 
δώρο, πρέπει να βγούμε από τον εαυτό μας για να γίνουμε 
όπως Εκείνος. Αυτό θα μας είναι κίνητρο να γίνουμε φρο-
ντιστές της εκκλησίας, φροντιστές και για εκείνους που ανή-
κουν στην ομάδα των πιστών και για τους έξω. Εφόσον ο 
Χριστός πέθανε για τον κόσμο, η διαχείριση, στην ευρύτατη 
έννοιά της, είναι για τον κόσμο. 

 
Η Ευλογία της Χριστιανικής Διαχείρισης 

Ο Θεός μας ανέθεσε το ρόλο του διαχειριστή για δικό 
μας όφελος, όχι για δικό Του. 

 
Προσωπική Ευλογία. Ένας λόγος που ο Θεός ζητάει 

από μας συνεχώς να Του αφιερώνουμε όλη τη ζωή μας - 
χρόνο, ικανότητες, σώμα και υλικά αγαθά - είναι για να μας 
ωθήσει στην πνευματική αύξηση και στη διαμόρφωση του 
χαρακτήρα. Καθώς έχουμε συναίσθηση ότι τα πάντα ανή-
κουν στο Θεό και μας επιδαψιλεύει την αδιάλειπτη αγάπη 
Του, καλλιεργούνται η αγάπη μας και η ευγνωμοσύνη μας. 
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Η πιστή διαχείριση συμβάλλει επίσης να νικήσουμε την 
επιθυμία και την ιδιοτέλεια. Η επιθυμία, ένας από τους με-
γαλύτερους εχθρούς του ανθρώπου, καταδικάζεται στο Δε-
κάλογο. Ο Ιησούς επίσης είπε: «Προσέχετε και φυλάττεσθε 
από της πλεονεξίας. Διότι εάν τις έχη περισσά, η ζωή αυτού 
δεν συνίσταται εκ των υπαρχόντων αυτού.» (Λουκά ιβ΄15). 
Το γεγονός να δίνουμε τακτικά μας βοηθάει να ξεριζώσουμε 
από τη ζωή μας την επιθυμία και την ιδιοτέλεια. 

Η διαχείριση οδηγεί στην ανάπτυξη της οικονομίας και 
της αποδοτικότητας. Έχοντας σταυρώσει «την σάρκα ομού 
με τα πάθη και τας επιθυμίας» (Γαλ. ε΄24), δε θα χρησιμο-
ποιήσουμε τίποτε για εγωιστική απόλαυση. «΄Οταν οι αρχές 
της χριστιανικής διαχείρισης έχουν τοποθετηθεί στον έλεγχο 
της ζωής, η ψυχή φωτίζεται, οι σκοποί καθορίζονται, οι κοι-
νωνικές ευχαριστήσεις περικόπτονται από ανθυγιεινά γνω-
ρίσματα, η επαγγελματική ζωή βρίσκεται κάτω από την ε-
πιρροή του χρυσού κανόνα, και η ψυχή νικάει τα πάθη. Αυ-
τές είναι οι άφθονες ευλογίες που ο Θεός εξασφαλίζει σε μια 
ζωή πίστης και πιστότητας.11 

Μια βαθιά ικανοποίηση και χαρά προέρχεται από τη βε-
βαιότητα πως οτιδήποτε επενδύεται για τη σωτηρία εκείνων 
για τους οποίους Αυτός πέθανε, ο Διδάσκαλος εγγράφει: 
«Καθ’όσον εκάμετε εις ένα τούτων των αδελφών μου των 
ελαχίστων, εις εμέ εκάμετε.» (Ματθ. κε΄40). «Δεν υπάρχει 
κάτι τόσο πολύτιμο που να δώσουμε στον Ιησού. Αν Του 
επιστρέψουμε τα τάλαντα των μέσων που εμπιστεύθηκε 
στη φύλαξή μας, θα εναποθέσει περισσότερα στα χέρια 
μας. Κάθε προσπάθεια που κάνουμε για το Χριστό, Αυτός 
θα την ανταμείψει, και κάθε καθήκον που επιτελούμε στο 
όνομά Του, θα συμβάλει στη δική μας ευτυχία.»12 

 
Ευλογία για τους ΄Αλλους. Οι αληθινοί διαχειριστές 

αποτελούν ευλογία για όλους με τους οποίους έρχονται σε 
επαφή. Επιτελούν την παραίνεση του Παύλου για χριστιανι-
κή διαχείριση: «Να αγαθοεργώσι, να πλουτώσιν εις έργα 
καλά, να ήναι ευμετάδοτοι, κοινωνικοί, θησαυρίζοντες εις 
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εαυτούς θεμέλιον καλόν εις το μέλλον, διά να απολαύσωσι 
την αιώνιον ζωή.» (Α΄Τιμ. ς΄18,19). 

Η χριστιανική διαχείριση εμπεριέχει υπηρεσία στους άλ-
λους και προθυμία να μοιράσει οτιδήποτε ο Θεός με τη χά-
ρη Του παραχώρησε, ώστε να ωφεληθεί και κάποιος άλλος. 
Αυτό σημαίνει πως «δεν πρέπει να θεωρούμε ότι η ζωή συ-
νίσταται από πόσα χρήματα έχουμε, τους τίτλους που κατέ-
χουμε, τους σπουδαίους ανθρώπους που γνωρίζουμε, το 
σπίτι και στη γειτονιά όπου κατοικούμε, τη θέση και την ε-
πιρροή που νομίζουμε ότι κατέχουμε».13 Η αληθινή ζωή εί-
ναι να γνωρίζουμε το Θεό, να αναπτύξουμε χαρακτηριστικά 
αγάπης και γενναιοδωρίας όπως Εκείνος, και να δίνουμε 
ό,τι μπορούμε, κατά το μέτρο της ευημερίας που μας δίνει. 
Να δίνουμε πραγματικά με το πνεύμα του Χριστού είναι να 
ζούμε πραγματικά. 

Ευλογία στην Εκκλησία. Η υιοθέτηση του βιβλικού 
σχεδίου χριστιανικής διαχείρισης είναι απαραίτητη για την 
εκκλησία. Η συνεχής συμμετοχή των μελών της σε προ-
σφορές είναι σαν μια εξάσκηση, με αποτέλεσμα η εκκλησία 
να γίνει ισχυρή, να μοιράζεται τις ευλογίες που ο Θεός τής 
έχει επιδαψιλεύσει, και έτοιμη να ανταποκριθεί σε οποιαδή-
ποτε ανάγκη για το έργο του Θεού. Η εκκλησία θα έχει ε-
παρκές απόθεμα για να στηρίξει τη διακονία, να επεκτείνει 
τη βασιλεία του Θεού στην άμεση γειτνίαση και μέχρι τα πιο 
απόμακρα μέρη της γης. Πρόθυμα θα αξιοποιήσει το χρό-
νο, τα τάλαντα και τα μέσα για το Θεό με αγάπη και ευγνω-
μοσύνη για τις ευλογίες Του. 

Έχοντας υπόψη τη βεβαιότητα του Χριστού ότι θα επι-
στρέψει όταν το ευαγγέλιο της βασιλείας θα κηρυχθεί «προς 
μαρτυρίαν εις πάντα τα έθνη» (Ματθ. κδ΄14), όλοι καλούνται 
να είναι χριστιανοί διαχειριστές και συνεργάτες Του. Έτσι, η 
μαρτυρία της εκκλησίας θα είναι μια ισχυρή ευλογία για τον 
κόσμο, και οι πιστοί διαχειριστές της θα είναι χαρούμενοι 
καθώς βλέπουν οι ευλογίες του ευαγγελίου να εκτείνονται 
σε άλλους. 
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σεις για να εξασφαλίζεται το ελαιόλαδο για τους λύχνους. Η 
προμήθεια λαδιού για τον τόπο της λατρείας ώστε η λει-
τουργία να γίνεται απρόσκοπτα, ήταν μια συνεχής υποχρέ-
ωση - αλλά αυτά τα έξοδα δεν έβγαιναν από τα δέκατα. Δεί-
τε επίσης White, Consels on Stewardship (Washington DC: 
Review and Herald, 1940), σελ. 102, 103. H Χουάιτ λέει ότι 
οι διδάσκαλοι θεολόγοι στα σχολεία μας μπορούν να πλη-
ρώνονται από τα δέκατα. (Αυτόθι, σελ. 103), αλλά αυτά δεν 
πρέπει να χρησιμοποιηθούν για άλλους σχολικούς σκο-
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πούς, δανεισμοί σε μαθητές ή για τη στήριξη αντιπροσώ-
πων και βιβλιοπωλών. (White, Testimonies, 9ος τόμος, σελ. 
248, 249. White, Selected Messages, 2ο βιβλίο, σελ. 209). 
Αυτές οι φάσεις του έργου του Θεού πρέπει να υποστηρι-
χθούν απο προσφορές. 

7. Ο Τ. Η. Jemison έκανε μερικές πολύ πρακτικές υπο-
δείξεις πώς να υπολογίσει κανείς τα δέκατα.. Έγραψε: «Τα 
δέκατα από το μισθό εύκολα ξεχωρίζονται. Συνήθως δεν 
υπάρχουν έξοδα εργασίας - δηλαδή έξοδα που θα δημι-
ουργήσουν εισόδημα, ώστε αυτά να αφαιρεθούν. Το δέκα 
τοις εκαντόν του μισθού είναι δέκατα . . .  

«Το ξεχώρισμα των δεκάτων από εισόδημα επιχείρησης 
έχει διαφορές από το ξεχώρισμα δεκάτων του μισθού. Αυτό 
περιλαμβάνει ενοίκιο, θέρμανση, φωτισμό, ασφάλεια, φό-
ρους και άλλα σχετικά. Στην αφαίρεση αυτή, φυσικά, δεν 
περικλείονται τα προσωπικά και οικογενειακά έξοδα. 

«Ο αγρότης αφαιρεί τις δαπάνες του - μισθοί, λιπάσματα, 
επισκευές, τόκοι, φόροι και τα παρόμοια. Παραταύτα, ο α-
γρότης πρέπει να θεωρήσει ως εισόδημά του τα προϊόντα 
που καταναλώνει η οικογένειά του, επειδή αυτά ελαττώνουν 
τα οικογενιακά έξοδα και θεωρούνται εισόδημα. 

«Μια παρόμοια διαδικασία μπορεί να ακολουθήσει ο κα-
τασκευαστής, ο επενδυτής, ή ο επαγγελματίας. Το λογιστικό 
σύστημα που είναι αναγκαίο στις μέρες μας σε όλες τις επι-
χειρήσεις, διευκολύνει τον υπολογισμό των δεκάτων από τα 
κέρδη της επιχείρησης. Μερικοί επιχειρηματίες συμπερι-
λαμβάνουν τον υπολογισμό των δεκάτων στο λογιστικό 
τους σύστημα. 

«Μερικές φορές η γυναίκα, της οποίας ο άνδρας δεν 
πληρώνει δέκατα, δυσκολεύεται να γνωρίζει πώς να υπο-
λογίσει τα δέκατα για να δώσει. Σε μερικές περιπτώσεις 
μπορεί να δώσει δέκατα από τα χρήματα που της δίδονται 
για τα έξδοα του σπιτιού. Σε άλλες περιπτώσεις, αυτό υ-
πήρξε απαγορευτικό. Σε παρόμοιες περιπτώσεις μπορεί να 
δώσει δέκατα από αυτά που εκείνη μπορεί να κερδίζει ή της 
δίνουν ως δώρο. ‘’Διότι εάν υπάρχη η προθυμία, είναι τις 
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ευπρόσδεκτος, καθ’όσα έχει, ουχί καθ’όσα δεν έχει.’’ Β΄Κορ. 
η΄12.» (Christian Beliefs σελ. 267). 

8. Μερικοί μελετητές της Γραφής πιστεύουν ότι οι Ισραη-
λίτες συμμετείχαν τουλάχιστον με δύο φορές δέκατα (μερι-
κοί υπολογίζουν τρεις φορές), προσθέτοντας τις διάφορες 
προσφορές. Σχετικά με το πρώτο δέκατο ο Κύριος είπε: «Ι-
δού, έδωκα εις τους υιούς Λευί πάντα τα δέκατα του Ισραήλ 
εις κληρονομίαν, διά την υπηρεσίαν αυτών, την οποίαν υ-
πηρετούσι.» (Αρ. ιη΄21). Αλλά όσον αφορά για το δεύτερο 
δέκατο, είπε: «Θέλεις τρώγει ενώπιον Κυρίου του Θεού 
σου, εν τω τόπω όντινα εκλέξη διά να θέση το όνομα αυτού 
εκεί, το δέκατον του σίτου σου, του οίνου σου, και του ελαί-
ου σου, και τα πρωτότοκα των βοών σου και των προβάτων 
σου, διά να μάθης να φοβήσαι πάντοτε Κύριον τον Θεόν 
σου.» (Δευτ. ιδ΄23). Κάθε δύο χρόνια στα τρία, οι Ισραηλίτες 
έπρεπε να φέρουν αυτό το δέκατο, ή το αντίτιμο σε χρήμα, 
στο αγιαστήριο. Εκεί θα χρησιμοποιείτο για την τελετή θρη-
σκευτικών εορτών, και επίσης για να καλυφθούν οι ανάγκες 
των Λευιτών, των ξένων, των ορφανών και των χηρών. Κά-
θε τρίτο χρόνο έπρεπε να χρησιμοποιήσουν το δεύτερο δέ-
κατο στο σπίτι για τη συντήρηση των Λευιτών και των φτω-
χών. Έτσι, το δεύτερο δέκατο χρησιμοποείτο για ελεημοσύ-
νη και φιλοξενία, (Δευτ. ιδ΄27-29, κς΄12). Δείτε επίσης 
White, Πατριάρχες και Προφήτες σελ. 519. «Tithe», SDA 
Bible Dictionary, αναθεωρημένη έκδοση, σελ. 1127. 

9. White, Testimonies, 3ος τόμος, σελ. 392. 
10. Από βιβλική άποψη, η κατακράτηση δε σημαίνει κτή-

ση. Η στάση μας απέναντι στα δέκατα δείχνει αν αναγνωρί-
ζουμε ότι είμαστε απλώς διαχειριστές, ή αν διατεινόμαστε 
ότι είμαστε κτήτορες. 

11. Froom «Stewarship in its Larger Aspects», Ministry, 
σελ. 20. 

12. White, Testimonies, 4ος τόμος, σελ. 19. 
13. P.G. Smith, σελ. 72. 
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Οι Αντβεντιστές της Εβδόμης Ημέρας Πι-
στεύουν . . . 
 
Έχουμε κληθεί να είμαστε ένας ευσεβής λαός, που 

σκέπτεται, αισθάνεται και ενεργεί σε αρμονία με τις 

αρχές του ουρανού. Για να αναδημιουργήσει το 

΄Αγιο Πνεύμα μέσα μας το χαρακτήρα του Κυρίου 

μας πρέπει και εμείς να συμμετέχουμε σε ό,τι θα 

συντελέσει στη χριστόμορφη αγνότητα, υγεία και 

χαρά στη ζωή μας. Αυτό σημαίνει ότι η διασκέδασή 

μας πρέπει να αγγίζει το ύψιστο πρότυπο της χρι-

στιανικής γεύσης και ομορφιάς. Ενώ αναγνωρί-

ζουμε τις πολιτιστικές διαφορές, η αμφίεσή μας 

πρέπει να είναι απλή, κόσμια, νοικοκυρεμένη, κα-

τάλληλη για εκείνους των οποίων η ομορφιά δε 

συνίσταται στον εξωτερικό στολισμό, αλλά στον 

άφθαρτο στολισμό του πράου και ήσυχου πνεύμα-

τος. Σημαίνει επίσης, επειδή το σώμα μας είναι 

ναός του Αγίου Πνεύματος, πρέπει να το φροντί-

ζουμε με περίσκεψη. Μαζί με κατάληλη εξάσκηση 

και ανάπαυση, οφείλουμε να υιοθετήσουμε όσο το 

δυνατόν πιο υγιεινή διατροφή και να απέχουμε 

από ακάθαρτες τροφές τις οποίες επισημαίνει η 
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Γραφή. Εφόσον τα οινοιπνευματώδη ποτά, το κά-

πνισμα και η ανεύθυνη χρήση ναρκωτικών ουσιών, 

όλα αυτά είναι επιζήμια στο σώμα μας, πρέπει να 

απέχουμε από αυτά. Αντίθετα, να επιδοθούμε σε 

ό,τι οδηγεί τη σκέψη μας και το σώμα μας στη μα-

θητεία του Χριστού, ο οποίος επιθυμεί την υγεία 

μας, τη χαρά και την καλωσύνη.- 

Βασικές Διδαχές, 21 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 21 
 

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 
 

Η χριστιανική συμπεριφορά - ο τρόπος ζωής των οπα-
δών του Θεού - αποτελεί ευγνώμονη ανταπόκριση στην έ-
ξοχη σωτηρία του Θεού διαμέσου του Χριστού. Ο Παύλος 
κάνει έκκληση προς όλους τους Χριστιανούς: «Σας παρα-
καλώ λοιπόν, αδελφοί, διά των οικτιρμών του Θεού, να πα-
ραστήσητε τα σώματά σας θυσίαν ζώσαν, αγίαν, ευάρεστον 
εις τον Θεόν, ήτις είναι η λογική σας λατρεία. Και μη συμ-
μορφόνεσθε με τον αιώνα τούτον, αλλά μεταμορφόνεσθε 
διά της ανακαινίσεως του νοός σας, ώστε να δοκιμάζητε τί 
είναι το θέλημα του Θεού το αγαθόν και ευάρεστον και τέ-
λειον.» (Ρωμ. ιβ΄1,2). Έτσι, οι Χριστιανοί πρόθυμα προστα-
τεύουν και αναπτύσσουν τις διανοητικές, φυσικές και πνευ-
ματικές ικανότητες, με σκοπό να τιμήσουν το Δημιουργό και 
Λυτρωτή τους. 

Ο Χριστός προσευχήθηκε: «Δεν παρακαλώ να σηκώσης 
αυτούς εκ του κόσμου, αλλά να φυλάξης αυτούς εκ του πο-
νηρού. Εκ του κόσμου δεν είναι, καθώς εγώ δεν είμαι εκ του 
κόσμου.» (Ιωάν. ιζ΄15,16). Πώς μπορεί ένας Χριστιανός να 
ζει στον κόσμο και να είναι χωριστά από αυτόν; Πώς θα 
διέφερε ο τρόπος ζωής του Χριστιανού από αυτόν του κό-
σμου; 

Οι Χριστιανοί έπρεπε να υιοθετήσουν ένα διαφορετικό 
τρόπο ζωής, όχι για να διαφέρουν από τον κόσμο, αλλά ε-
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πειδή ο Θεός τούς καλεί να ζουν με αρχές. Ο τρόπος ζωής 
στον οποίο τους καλεί, τους καθιστά ικανούς να φθάσουν 
στην πλήρη απόδοσή τους ως δημιουργία Του, γινόμενοι 
ικανοί για την υπηρεσία Του. ΄Οντας διαφορετικοί, προά-
γουν επίσης την αποστολή τους: να υπηρετήσουν τον κό-
σμο, να είναι το αλάτι και το φως μέσα στον κόσμο. Τι αξία 
θα είχε το αλάτι χωρίς γεύση, ή το φως που δε διαφέρει 
από το σκότος; 

Ο Χριστός είναι το παράδειγμά μας. Έζησε μέσα στον 
κόσμο όπου οι άνθρωποι Τον κατηγόρησαν ως «τρώγων 
και πίνων» (Ματθ. ια΄19), αν και Αυτός δεν ήταν έτσι. Έζησε 
σύμφωνα με τις αρχές του Θεού, ώστε κανείς δεν μπορού-
σε να Τον ενοχοποιήσει για αμαρτία. (Ιωάν. η΄46). 

 
Διαγωγή και Σωτηρία 

Προσδιορίζοντας τι είναι χριστιανική συμπεριφορά, θα 
πρέπει να αποφύγουμε δύο ακρότητες. Η μια είναι να δε-
χθούμε τους νόμους και τις εφαρμογές των αρχών σαν μέ-
σον σωτηρίας. Ο Παύλος συνοψίζει αυτή την ακρότητα με 
τις λέξεις: «Αποχωρίσθητε από του Χριστού όσοι δικαιόνε-
σθε διά του νόμου. Εξεπέσατε από της χάριτος.» (Γαλ. ε΄4). 

Η αντίθετη ακρότητα είναι να πιστεύουμε ότι εφόσον τα 
έργα δε σώζουν, άρα είναι ασήμαντα και ό,τι να κάνει ο άν-
θρωπος, στην πραγματικότητα δεν ωφελεί. Ο Παύλος είπε 
επίσης για την ακρότητα αυτή: «Σεις, αδελφοί, προσεκλήθη-
τε εις ελευθερίαν. Μόνον μη μεταχειρίζεσθε την ελευθερίαν 
εις αφορμήν της σαρκός.» (Γαλ. ε΄13). ΄Οταν το κάθε μέλος 
ακολουθεί τη δική του συνείδηση, «δεν υπάρχει κοινή συ-
μπεριφορά των Χριστιανών προς τα κείμενα Ματθ. ιη΄ και 
Γαλ. ς΄1,2. Η εκκλησία δεν είναι πια σώμα του Χριστού ό-
που υπάρχει αμοιβαία αγάπη και φροντίδα, αλλά ένα σύνο-
λο ατομιστών, όπου ο καθένας ακολουθεί το δρόμο του, 
χωρίς να λαμβάνει κάποια ευθύνη ο ένας για τον άλλον ή 
να εκδηλώνει κάποιο ενδιαφέρον γι’αυτούς.»1 

Αν και η διαγωγή μας και η πνευματικότητά μας έχουν 
στενή σχέση, δεν μπορούμε να κερδίσουμε τη σωτηρία μας 
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με μια ορθή διαγωγή. Μάλλον η χριστιανική διαγωγή είναι ο 
φυσικός καρπός της σωτηρίας και βασίζεται σε ό,τι ο Χρι-
στός επιτέλεσε για μας στο Γολγοθά. 

 
Ναοί του Αγίου Πνεύματος 

΄Οχι μόνο η εκκλησία, αλλά και ο Χριστιανός ατομικά εί-
ναι ναός για την ενοίκηση του Αγίου Πνεύματος. «Δεν εξεύ-
ρετε ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος του 
εν υμίν, το οποίον έχετε από Θεού, και δεν είσθε κύριοι ε-
αυτών;» (Α΄Κορ. ς΄19). 

Κατά συνέπεια, οι Χριστιανοί εφαρμόζουν τις συνήθειες 
καλής υγείας για να προστατεύσουν τη διάνοια, το κέντρο 
εντολών του σώματός τους ως ναός όπου διαμένει το 
Πνεύμα του Χριστού. Για το λόγο αυτό οι Αντβεντιστές της 
Εβδόμης Ημέρας - εδώ και 100 χρόνια - τόνισαν τη σπου-
δαιότητα των συνηθειών καλής υγείας.2 Και αυτή η έμφαση 
ανταμείφθηκε: Πρόσφατες έρευνες απέδειξαν ότι οι Αντβε-
ντιστές λιγότερο κινδυνεύουν από τις μεγάλες αρρώστιες 
που μαστίζουν την ανθρωπότητα. 

Ως Χριστιανοί, ενδιαφερόμαστε τόσο για την πνευματική 
όσο και για τη φυσική πλευρά της ζωής των ανθρώπων. Ο 
Ιησούς, το παράδειγμά μας, θεράπευε «πάσαν νόσον και 
πάσαν ασθένειαν μεταξύ του λαού». (Ματθ. δ΄23). 

Η Βίβλος βλέπει τις ανθρώπινες υπάρξεις ως μια ενότη-
τα. (Δείτε το κεφάλαιο 7). «Η διχοτόμηση μεταξύ πνευματι-
κού και υλικού είναι ξένη ως προς τη Βίβλο.»4 Έτσι, ο Θεός 
καλώντας μας σε αγιότητα, περιλαμβάνει τόσο τη φυσική 
όσο και την πνευματική υγεία. Η Σουζάννα Ουέσλεϊ, η μητέ-
ρα του ιδρυτή των Μεθοδιστών, συνοπτικά περιγράφει αυτή 
την αρχή: «Οτιδήποτε αδυνατίζει τη λογική σας, καταστρέ-
φει την ευαισθησία της συνείδησής σας, σκοτίζει την αίσθη-
σή σας για το Θεό, υποβιβάζει τη δύναμη και την εξουσία 
της διάνοιάς σας επάνω στο σώμα σας - αυτά τα πράγματα 
είναι λάθος, οσοδήποτε αθώα και αν μπορούν να φα-
νούν.»5 
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Οι νόμοι του Θεού οι οποίοι περιέχουν τους νόμους της 
υγείας, δεν είναι αυθαίρετοι, αλλά σχεδιασμένοι από το Δη-
μιουργό μας για να χαρούμε τη ζωή κατά το καλύτερο. Ο 
Σατανάς, ο εχθρός, θέλει να ληστέψει την υγεία μας, τη χα-
ρά μας, την ψυχική μας ειρήνη, και τελικά να μας κατα-
στρέψει. (Ιωάν. ι΄10) 

 
Οι Ευλογίες του Θεού για Πλήρη Υγεία 

Το να φθάσουμε στην υγεία αυτή, εξαρτάται από την ε-
φαρμογή κάποιων απλών αλλά αποτελεσματικών θεόδο-
των αρχών. Μερικές από αυτές τις αρχές είναι αυτονόητες 
και ευχάριστες στον πολύ κόσμο. ΄Αλλες, όπως η σωστή 
διατροφή, δύσκολα γίνονται αποδεκτές, επειδή εμπλέκονται 
στις τρέχουσες συνήθειες τις τόσο δεμένες με τον τρόπο 
ζωής μας. Για το λόγο αυτό αφιερώνουμε περισσότερο χώ-
ρο για τις αρχές αυτές που είτε δεν κατανοούνται, είτε κα-
ταπολεμούνται, είτε απορρίπτονται.6 

 
Η Ευλογία της Εξάσκησης. Η τακτική εξάσκηση είναι 

μια απλή αρχή για αυξανόμενη ενέργεια, για δυνατό σώμα, 
για καταπράυνση της έντασης, για πιο υγιεινή επιδερμίδα, 
για περισσότερη αυτοπεποίθηση, για αποτελεσματικό έλεγ-
χο του βάρους, για βελτίωση της πέψης, για ελάττωση της 
κατάπτωσης και του κινδύνου καρδιοπάθειας και καρκίνου. 
Η εξάσκηση δεν είναι απλώς μια επιλογή, αλλά είναι ου-
σιώδης για τη διατήρηση επιλεγμένης υγείας - φυσικής και 
διανοητικής.7 

Η ωφέλιμη δραστηριότητα οδηγεί στην ευημερία. Η α-
δράνεια και η οκνηρία οδηγούν στην αντιξοότητα. (Παρ. ς΄6-
13, ιδ΄23). Ο Θεός καθόρισε τη δραστηριότητα για το πρώτο 
ζευγάρι - να φροντίζουν τον κήπο και την υπαίθρια κατοικία 
τους. (Γέν. β΄5,15, γ΄19). Ο ίδιος ο Χριστός έδωσε παρά-
δειγμα φυσικής εξάσκησης. Τον περισσότερο χρόνο της 
ζωής Του εργάσθηκε ως ξυλουργός, και κατά τη διακονία 
Του διέσχιζε τους δρόμους της Παλαιστίνης.8 
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Η Ευλογία του Ηλιακού Φωτός, Το φως είναι ουσιώδες 
για τη ζωή. (Γέν. α΄3). Δυναμώνει τη διαδικασία που παρά-
γει τα θρεπτικά συστατικά τα οποία τρέφουν και ενεργοποι-
ούν τα σώματά μας, και εκλύει το οξυγόνο το οποίο μας 
κρατάει στη ζωή. Το φως του ηλίου προάγει την υγεία και τη 
θεραπεία. 

  
Η Ευλογία του Νερού. Το ανθρώπινο σώμα είναι 75% 

νερό, αλλά αυτό το ζωτικό υγρό συνεχώς ελαττώνεται με 
την εκπνοή, την εφίδρωση και τις άλλες αποβολές του σώ-
ματος. Πίνοντας έξι με οκτώ ποτήρια την ημέρα καθαρό νε-
ρό, βοηθούμε στην αποτελεσματική συντήρηση και ευτυχι-
σμένη ευεξία. Μια άλλη σπουδαία λειτουργία του νερού εί-
ναι η χρήση του για τον καθαρισμό και τη χαλάρωση που 
αυτό προκαλεί. 

 
Η Ευλογία του καθαρού αέρα. Ένα περιβάλλον με μο-

λυσμένο αέρα, μέσα ή έξω από το σπίτι, γίνεται αιτία το αί-
μα να μεταφέρει λιγότερο οξυγόνο από ό,τι χρειάζεται για τη 
λειτουργία του κάθε κυττάρου. Αυτό τείνει να καταστήσει το 
άτομο λιγότερο ενεργητικό και λιγότερο ευαίσθητο. Γι’αυτό 
είναι σπουδαίο να κάνουμε τα αδύνατα δυνατά για άφθονη 
προμήθεια καθαρού αέρα κάθε μέρα. 

 
Η Ευλογία μιας Εγκρατούς Ζωής Απαλλαγμένης από 

Ναρκωτικά και Διεγερτικά. Τα ναρκωτικά έχουν κατακλύ-
σει την κοινωνία μας επειδή προσφέρουν διέγερση και ε-
λαττώνουν το άγχος και τη θλίψη. Ο Χριστιανός περιβάλλε-
ται από απατηλές προσκλήσεις να χρησιμοποιήσει ναρκω-
τικά. Ακόμη πολλά, φαινομενικά αθώα, δημοφιλή ποτά πε-
ριέχουν ναρκωτικά. Καφέ, τσάι, κόλα περιέχουν καφεΐνη, 
και ποτά με διάφορες γεύσεις που περιέχουν οινόπνευμα. 
Έρευνες απέδειξαν ότι τα μαλακά ναρκωτικά τείνουν να ο-
δηγήσουν σταδιακά σε σκληρότερα ναρκωτικά. Ο συνετός 
Χριστιανός θα απέχει από ό,τι είναι επιζήμιο, χρησιμοποιώ-
ντας προσεκτικά μόνο ό,τι είναι καλό. 
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1. Καπνός. Σε κάθε είδος καπνού υπάρχει μια αργή δη-
λητηρίαση που είναι ένα επιβλαβές αποτέλεσμα στις φυσι-
κές, διανοητικές και ηθικές δυνάμεις. Στην αρχή τα αποτε-
λέσματά του δύσκολα διαπιστώνονται. Πρώτα διεγείρει και 
έπειτα παραλύει τα νεύρα, αδυνατίζοντας και σκοτίζοντας τη 
διάνοια. 

Εκείνοι που καπνίζουν, επιφέρουν μια αργή αυτοκτονία, 
παραβαίνοντας την έκτη εντολή «ου φονεύσης», (Έξ. κ΄13). 

2. Οινοπνευματώδη ποτά. Το οινόπνευμα είναι η πιο 
διαδεδομένη χρήση τοξικών στον πλανήτη μας. Έχει κατα-
στρέψει αναρίθμητα εκατομμύρια. ΄Οχι μόνο βλάπτει εκεί-
νους που το χρησιμοποιούν, αλλά απαιτεί φόρο από την 
κοινωνία γενικά - με διαλυμένα σπίτια, θανατηφόρα ατυχή-
ματα και φτώχια. 

Εφόσον ο Θεός επικοινωνεί μαζί μας μόνο με τη διάνοιά 
μας, είναι καλό να θυμόμαστε ότι το οινόπνευμα επηρεάζει 
αντίθετα κάθε λειτουργία της. Καθώς αυξάνει το επίπεδο 
του οινοπνεύματος στον οργανισμό, ο πότης προοδευτικά 
προχωρεί στην απώλεια συνοχής, στη σύγχυση, στον απο-
προσανατολισμό, στην αποχαύνωση, στην αναισθησία, στο 
κώμα, στο θάνατο. Πίνοντας οινοπνευματώδη ποτά σε μό-
νιμη βάση, θα αρχίσει κανείς να χάνει τη μνήμη, την κρίση 
και την ικανότητα της μάθησης.11 

Βιβλικές αφηγήσεις που περιέχουν τη χρήση των οινο-
πνευματωδών μπορούν να δίνουν την εντύπωση ότι ο Θεός 
επιδοκιμάζει τη χρήση τους. Η Γραφή ωστόσο αναφέρει ότι 
ο λαός του Θεού συμμετείχε σε συνήθειες όπως το διαζύγι-
ο, η πολυγαμία, η σκλαβιά - συνήθειες τις οποίες ο Θεός 
δεν παραβλέπει. Ερμηνεύοντας παρόμοια βιβλικά κείμενα, 
αποτελεί βοήθεια να έχουμε υπόψη ότι ο Θεός δεν προσυ-
πογράφει οπωσδήποτε όλα όσα επιτρέπει. 

Η απάντηση του Ιησού στην ερώτηση γιατί ο Μωυσής 
επέτρεψε το διαζύγιο, δείχνει αυτή την αρχή της ερμηνείας. 
Είπε ο Ιησούς: «Ο Μωυσής διά την σκληροκαρδίαν σας συ-
νεχώρησεν εις εσάς να χωρίζησθε τας γυναίκας σας. 
Απ’αρχής όμως δεν έγεινεν ούτω.» (Ματθ. ιθ΄8).12 Η Εδέμ 
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είναι το θείο πρότυπο στο οποίο το ευαγγέλιο θα μας απο-
καταστήσει. ΄Οπως αληθεύει για τις συνήθειες αυτές, έτσι 
και τα οινοπνευματώδη δεν αποτελούν μέρος του πρωταρ-
χικού σχεδίου του Θεού.13 

3. ΄Αλλες ναρκωτικές ουσίες. Υπάρχουν πολλές άλλες 
επιβλαβείς ναρκωτικές ουσίες με τις οποίες ο Σατανάς κα-
ταστρέφει τις ανθρώπινες ζωές.14  Οι αληθινοί Χριστιανοί 
ενατενίζοντας στο Χριστό, θα συνεχίζουν να δοξάζουν το 
Θεό με το σώμα τους, έχοντας συνείδηση ότι είναι πολύτιμο 
κτήμα Του, εξαγορασμένο με το αίμα Του. 

 
Η Ευλογία της Ανάπαυσης. Η σωστή ανάπαυση είναι 

ουσιώδης για την υγεία του σώματος και της διάνοιας. Ο 
Χριστός απευθύνει και σε μας τη γεμάτη συμπάθεια κατεύ-
θυνση που έδωσε στους κουρασμένους μαθητές: «Έλθετε 
σεις αυτοί κατ’ιδίαν εις τόπον έρημον, και αναπαύεσθε ολί-
γον.» (Μάρκ. ς΄31). Στιγμές ανάπαυσης μας παρέχουν την 
αναγκαία ηρεμία για να επικοινωνήσουμε με το Θεό. «Ησυ-
χάσατε και γνωρίσατε ότι εγώ είμαι ο Θεός.» (Ψαλμ. μς΄10). 
Ο Θεός τόνισε την ανάγκη μας για ανάπαυση, ξεχωρίζοντας 
την έβδομη ημέρα της εβδομάδας ως ημέρα ανάπαυσης. 
(Έξ. κ΄10). 

Η ανάπαυση είναι περισσότερο από ύπνο ή διακοπή τα-
κτικής εργασίας. Περιέχει τον τρόπο πώς να περάσουμε τις 
ελεύθερες ώρες μας. Η κούραση δεν προέρχεται πάντοτε 
από την πίεση ή την πολύωρη και σκληρή εργασία. Μπορεί 
να κουρασθεί η διάνοιά μας από υπερένταση προερχόμενη 
από τα μέσα ενημέρωσης, από ασθένεια ή από διάφορα 
προσωπικά προβλήματα. 

Η αναψυχή πραγματικά σημαίνει μια ανανέωση της ψυ-
χής. Ενδυναμώνει, οικοδομεί, ανανεώνει τη διάνοια και το 
σώμα, ετοιμάζοντας έτσι τους πιστούς να επιστρέψουν στην 
εργασία τους με νέο σφρίγος. Για να ζουν κατά τον καλύτε-
ρο τρόπο, οι Χριστιανοί πρέπει να επιδιώκουν μόνο το εί-
δος της αναψυχής που δυναμώνει το δεσμό τους με το Χρι-
στό και βελτιώνει την υγεία τους. 
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Η Γραφή καθορίζει τις ακόλουθες αρχές, οι οποίες θα 
βοηθήσουν τους Χριστιανούς να εκλέξουν καλή αναψυχή. 
«Μη αγαπάτε τον κόσμον μηδέ τα εν τω κόσμω. Εάν τις 
αγαπά τον κόσμον, η αγάπη του Πατρός δεν είναι εν αυτώ. 
Διότι παν το εν τω κόσμω, η επιθυμία της σαρκός, και η ε-
πιθυμία των οφθαλμών, και η αλαζονεία του βίου δεν είναι 
εκ του Πατρός, αλλ’είναι εκ του κόσμου.» (Α΄Ιωάν. β΄15,16). 

1, Ταινίες, τηλεόραση, ράδιο, βίντεο. Αυτά τα μέσα 
μπορούν να είναι μεγάλοι εκπαιδευτικοί παράγοντες. «Έ-
χουν αλλάξει ολόκληρη την ατμόσφαιρα στο σύγχρονο κό-
σμο μας και μας έφεραν σε εύκολη επαφή με τη ζωή, τη 
σκέψη και τις δραστηριότητες ολόκληρης της υδρογείου.»15 
Ο Χριστιανός θα θυμάται ότι η τηλεόραση και τα βίντεο έ-
χουν μεγαλύτερη επίδραση στη ζωή ενός ατόμου από ο-
ποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα. 

Δυστυχώς, τα βίντεο και η τηλεόραση με τις σχεδόν συ-
νεχείς θεατρικές εκτελέσεις τους φέρνουν επιρροές στο σπί-
τι οι οποίες ούτε ωφέλιμες είναι, ούτε προκαλούν ηθική ανά-
ταση. Εάν δε δείχνουμε σταθερότητα στην εκλογή μας, 
«αυτά θα μεταβάλουν το σπίτι μας σε χώρο θεαμάτων από 
φθηνό και άθλιο είδος.»16 Ο ειλικρινής Χριστιανός θα απο-
στραφεί τις ανώφελες, βίαιες, αισθησιακές ταινίες και τα πα-
ρόμοια τηλεοπτικά προγράμματα. 

Τα οπτικοακουστικά μέσα δεν είναι άσχημα από μόνα 
τους. Τα ίδια κανάλια που περιγράφουν τα βάθη της αν-
θρώπινης κακίας, μεταφέρουν και το ευαγγέλιο της σωτηρί-
ας. Και πολλά άλλα προγράμματα παγκόσμιας εμβέλειας 
μεταδίδονται. Αλλά οι άνθρωποι μπορούν να χρησιμοποιή-
σουν ακόμη και τα καλά προγράμματα για να αποφύγουν 
τις ευθύνες της ζωής. Οι Χριστιανοί όχι μόνο πρέπει να κα-
θιερώσουν αρχές που να καθορίζουν τι να βλέπουν, επίσης 
να θέσουν και όρια χρόνου στην τηλεθέαση, να μη γίνει αυ-
τή σε βάρους των κοινωνικών σχέσεων και ευθυνών της 
ζωής. Εάν δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε ή δεν έχουμε τη 
δύναμη να ελέγξουμε τα μέσα ενημέρωσης, είναι πολύ κα-
λύτερο να απαλλαγούμε από αυτά τελείως, αντί αυτά να 
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κυβερνούν τη ζωή μας, είτε μιαίνοντας τη διάνοια ή κάνο-
ντας υπερκατανάλωση χρόνου. (Ματθ. ε΄29,30). 

Σχετικά με την ενατένισή μας στο Χριστό, μια σπουδαία 
βιβλική αρχή δηλώνει ότι «βλέποντες ως εν κατόπτρω την 
δόξαν του Κυρίου με ανακεκαλυμμένον πρόσωπον, μετα-
μορφούμεθα εις την αυτήν εικόνα από δόξης εις δόξαν». 
(Β΄Κορι. γ΄18). Η ενατένιση επιφέρει αλλαγή. Αλλά οι Χρι-
στιανοί πρέπει συνεχώς να θυμούνται ότι αυτή η αρχή έχει 
και την αρνητική πλευρά της. Ταινίες που περιγράφουν α-
μαρτίες και εγκλήματα της ανθρωπότητας - φόνοι, μοιχείες, 
ληστείες και άλλες εξευτελιστικές πράξεις - συμβάλλουν 
στην παρούσα κατάρρευση της ηθικής. 

Η συμβουλή του Παύλου καθορίζει την αρχή που βοηθά-
ει να αναγνωρίσουμε τις αξιόλογες μορφές της αναψυχής. 
«Το λοιπόν, αδελφοί, όσα είναι αληθή, όσα σεμνά, όσα δί-
καια, όσα καθαρά, όσα προσφιλή, όσα εύφημα, αν υπάρχει 
τις αρετή, και εάν τις έπαινος, ταύτα συλλογίζεσθε.» (Φιλιπ. 
δ΄8). 

2. Αναγνώσματα και μουσική. Το ίδιο υψηλό μέτρο 
εφαρμόζεται και στα αναγνώσματα και στη μουσική του 
Χριστιανού. Μουσική είναι ένα δώρο του Θεού που εμπνέει 
αγνές, ευγενείς και ανεβασμένες σκέψεις. Η καλή μουσική 
λοιπόν επαυξάνει τις λεπτότατες ιδιότητες του χαρακτήρα. 

Η εξευτελιστική μουσική, από την άλλη πλευρά, «κατα-
στρέφει το ρυθμό της ψυχής και κλονίζει την ηθική». Έτσι, οι 
οπαδοί του Χριστού θα αποφύγουν «κάθε μουσική της φύ-
σης τζαζ, ροκεντρόλ ή όλα τα υβρίδιά τους, και κάθε λεκτικό 
που εκφράζει τρελά ή επιπόλαια αισθήματα».17 Ο Χριστια-
νός δεν ακούει ακατάλληλη μουσική. (Ρωμ. ιγ΄11-14, 
Α΄Πέτρ. β΄11).18 

Η ανάγνωση επίσης προσφέρει ό,τι είναι αξιόλογο. Υ-
πάρχει πλούτος στην καλή λογοτεχνία που καλλιεργεί και 
διευρύνει τη διάνοια. Υπάρχει επίσης και «κατακλυσμός κα-
κής λογοτεχνίας, συχνά με πολύ ελκυστική εμφάνιση, αλλά 
επιζήμια στη διάνοια και στην ηθική. Οι αφηγήσεις για άγρι-
ες περιπέτειες και χαλαρά ήθη, είτε γεγονός είτε μυθιστόρη-
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μα» είναι ακατάλληλες για τους πιστούς επειδή δημιουρ-
γούν απέχθεια προς ό,τι είναι ευγενές, τίμιο και αγνό στον 
τρόπο ζωής, και παρεμποδίζουν την ανάπτυξη της ένωσης 
με το Χριστό.19 

3. Απαράδεκτες δραστηριότητες. Οι Αντβεντιστές δι-
δάσκουν επίσης ότι τα τυχερά παιχνίδια, η χαρτοπαιξία, το 
θέατρο και ο χορός πρέπει να αποφεύγονται. (ΑΊωάν. β΄15-
17). Θεωρούν χαμένο το χρόνο που περνούν παρακολου-
θώντας βίαια αθλήματα. (Φιλιπ. δ΄8). Κάθε δραστηριότητα 
που αποδυναμώνει τη σχέση μας με τον Κύριό μας και μας 
κάνει να χάνουμε από τα μάτια μας τα αιώνια ενδιαφέροντα, 
βοηθάει το Σατανά να αλυσοδέσει την ψυχή μας. Οι Χριστι-
ανοί πρέπει μάλλον να συμμετέχουν σε εκείνες τις ωφέλιμες 
μορφές ανάπαυλας που πραγματικά ανανεώνουν τη φυσι-
κή, διανοητική και πνευματική υπόσταση. 

Η ευλογία της θρεπτικής τροφής. Στο πρώτο ζευγάρι ο 
Δημιουργός έδωσε την ιδεώδη διατροφή. «Ιδού σας έδωκα 
πάντα χόρτον κάμνοντα σπόρον, όστις είναι επί του προ-
σώπου πάσης της γης, και παν δένδρον, το οποίον έχει εν 
εαυτώ καρπόν δένδρου κάμνοντος σπόρον. Ταύτα θέλου-
σιν είσθαι εις εσάς προς τροφήν.» (Γέν. α΄29). Μετά την 
πτώση ο Θεός πρόσθεσε στη διατροφή τους «τον χόρτον 
του αγρού». (Γέν. γ΄18). 

Τα προβλήματα υγείας σήμερα έχουν ως κέντρο εκφυλι-
σμένους τύπους ασθενειών, οι οποίες ασθένειες ανιχνεύο-
νται στη διατροφή και στον τρόπο ζωής. Η διατροφή που ο 
Θεός σχεδίασε, αποτελούμενη από σπόρους, φρούτα, ξη-
ρούς καρπούς και κηπευτικά, προσφέρουν τα σωστά θρε-
πτικά στοιχεία για να στηρίξουν στο έπακρο την υγεία. 

1. Η αρχική διατροφή. Η Γραφή δεν καταδικάζει την κα-
τανάλωση καθαρών ζώων, αλλά η αρχική διατροφή για τον 
άνθρωπο δεν περιείχε κρέας, εφόσον δεν προβλεπόταν να 
αφαιρείται η ζωή των ζώων, και επειδή η ισορροπία της 
χορτοφαγίας είναι η καλύτερη για την υγεία - γεγονός για το 
οποίο η επιστήμη παρουσιάζει όλο και ισχυρότερη απόδει-
ξη.20  Οι άνθρωποι καταναλώνουν ζωικά προϊόντα τα οποία 
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περιέχουν βακτηρίδια και ιούς, που προκαλούν ασθένειες 
καταστρεπτικές για την υγεία.21 Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο 
στις Ηνωμένες Πολιτείες μόνο, εκατομμύρια ανθρώπων 
υποφέρουν από μολυσμένες τροφές πουλερικών, επειδή ο 
έλεγχος δεν κατορθώνει να εντοπίσει τη μόλυνση από σαλ-
μονέρα και άλλους μικροοργανισμούς.22 Πολλοί ειδήμονες 
πιστεύουν ότι «η βακτηριδιακή μόλυνση δημιουργεί πολύ 
μεγαλύτερους κινδύνους από τα χημικά πρόσθετα και συ-
ντηρητικά σε τροφές» και περιμένουν να δημιουργηθούν 
ασθένειες από αυτά τα βακτηρίδια.23 

Επιπλέον, διεξαγόμενες μελέτες στα πρόσφατα χρόνια 
απέδειξαν ότι η αυξανόμενη κατανάλωση κρέατος μπορεί 
να δημιουργήσει αύξηση της αρτηριοσκλήρωσης, του καρ-
κίνου, της νεφροπάθειας, της οστεοπόρωσης και της τριχι-
νίασης, και μπορεί να ελαττώσει την επέκταση της ζωής.24 

Η διατροφή που ο Θεός όρισε στον κήπο της Εδέμ - η 
χορτοφαγία - είναι η ιδεώδης, αλλά μερικές φορές δεν μπο-
ρούμε να έχουμε το ιδεώδες. Στις περιστάσεις αυτές, όποια 
και αν είναι η κατάσταση, εκείνοι που θέλουν να έχουν το 
μέγιστο της υγείας, θα τρώνε ό,τι το καλύτερο μπορούν να 
βρουν. 

2. Καθαρά και ακάθαρτα κρέατα προς τροφή. Μόνο 
μετά τον κατακλυσμό ο Θεός εισήγαγε το κρέας ως τροφή. 
Με όλη τη χλωρίδα καταστραμμένη, ο Θεός έδωσε στο Νώε 
και στην οικογένειά του την άδεια να τρώνε κρέας, με τον 
όρο ότι δε θα τρώνε το κρέας με το αίμα του. (Γέν. θ΄3-5). 

Η Γραφή αναφέρει ακόμη έναν όρο, ότι ο Νώε και η οι-
κογένειά του θα έτρωγαν μόνο εκείνα που ο Θεός όρισε ως 
καθαρά ζώα. Επειδή ο Νώε και η οικογένεια του θα χρειά-
ζονταν τα καθαρά ζώα για τροφή καθώς και για θυσίες (Γέν. 
η΄20), γι’αυτό ο Θεός έδωσε εντολή στο Νώε να εισάγει 
στην κιβωτό επτά ζεύγη από κάθε είδος καθαρού ζώου, σε 
αντίθεση μόνο ένα ζευγάρι από τα ακάθαρτα ζώα. (Γέν. 
ζ΄2,3). Στα κεφάλαια Λευιτικό ια΄ και Δευτερονόμιον ιδ΄ γίνε-
ται λεπτομερής έκθεση καθαρών και ακαθάρτων τροφών.25 
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Από τη φύση τους τα ακάθαρτα ζώα δεν αποτελούν την 
καλύτερη τροφή. Πολλά από αυτά είτε τρώνε ψοφίμια ή εί-
ναι αρπακτικά - από το λιοντάρι και το χοίρο μέχρι το γύπα 
και   τα θαλασσινά, επειδή με τις συνήθειές τους είναι φο-
ρείς      ασθενειών. 

Μελέτες έχουν αποκαλύψει ότι «πέρα από την ποσότητα 
χοληστερόλης στο χοιρινό και στα οστρακοειδή, και οι δύο 
τροφές περιέχουν τοξίνες και μιάσματα που προκαλούν δη-
λητηρίαση στον άνθρωπο». 26 

Απέχοντας από ακάθαρτες τροφές, ο λαός του Θεού α-
πέδειξε την ευγνωμοσύνη του για τη λύτρωσή τους από το 
διεφθαρμένο, ακάθαρτο κόσμο γύρω τους. (Λευιτ. κ΄24-26, 
Δευτ. ιδ΄2). Η εισαγωγή ακαθάρτων πραγμάτων στο σώμα 
ναό όπου κατοικεί το ΄Αγιο Πνεύμα, δεν είναι το ιδεώδες του 
Θεού. 

Η Καινή Διαθήκη δεν καταργεί τη διάκριση ανάμεσα στις 
καθαρές και ακάθαρτες τροφές. Μερικοί πιστεύουν επειδή 
αυτοί οι διατροφικοί νόμοι αναφέρονται στο Λευιτικό, είναι 
απλώς ιεροτελεστίες, και γι’αυτό δεν ισχύουν πια για τους 
Χριστιανούς. Και όμως, η διάκριση μεταξύ καθαρών και α-
καθάρτων ζώων χρονολογείται από την εποχή του Νώε - 
πολύ πριν υπάρξουν οι Ισραηλίτες. Ως αρχές υγιεινής, αυτοί 
οι νόμοι διατροφής είναι μια συνεχιζόμενη υποχρέωση.27 

3. Συμμετρία, απλότητα και ισορροπία. Επιτυχείς δια-
τροφικές μεταρρυθμίσεις είναι οι προοδευτικές και πρέπει 
να γίνονται με σύνεση. Τελικά, πρέπει να μάθουμε να απο-
βάλουμε ή να χρησιμοποιούμε με φειδώ τροφές που να πε-
ριέχουν λίπη ή ζάχαρη. 

Επιπλέον, πρέπει να ετοιμάζουμε την τροφή μας με όσο 
γίνεται απλό και φυσικό τρόπο, και για να έχουμε περισσό-
τερο όφελος, να τρώμε σε καθορισμένα διαστήματα. Εδέ-
σματα περίπλοκα και με καρυκεύματα δεν είναι τα πιο υγιει-
νά. Πολλά καρυκεύματα ερεθίζουν το πεπτικό σύστημα,28 
και η συνεχής χρήση συνδέεται με προβλήματα υγείας.29 
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Η Ευλογία της Χριστιανικής Αμφίεσης. Ο Θεός προ-
μήθευσε στον Αδάμ και στην Εύα την πρώτη ενδυμασία, και 
γνωρίζει ότι έχουμε ανάγκη από κατάλληλη ενδυμασία σή-
μερα. (Ματθ. ς΄25-33). Πρέπει να βασίσουμε την εκλογή της 
ενδυμασίας στις αρχές της απλότητας, της ευπρέπειας, της 
πρακτικότητας, της υγείας και της ελκυστικότητας. 

1. Απλότητα. ΄Οπως και στους άλλους τομείς της ζωής 
μας, η απλότητα του Χριστιανού παραβλάπτεται από το 
πως αυτός ντύνεται. «Η χριστιανική μαρτυρία απαιτεί σε-
μνότητα. Ο τρόπος που ντυνόμαστε, αποδεικνύει στον κό-
σμο ποιοι είμαστε και τι είμαστε - όχι ένας πουριτανισμός 
που κρατάει από τη βικτοριανή εποχή, αλλά σαν μια έκ-
φραση της αγάπης μας για τον Ιησού.»30 

2. Αρετή υψηλής ηθικής. Οι Χριστιανοί δε θα κατα-
στρέψουν την ομορφιά του χαρακτήρα τους με τεχνοτροπία 
που διεγείρει «την επιθυμίαν της σαρκός». (ΑΊωάν. β΄16). 
Επειδή θέλουν να δώσουν μαρτυρία στους άλλους, θα ντύ-
νονται και θα συμπεριφέρονται με σεμνότητα, χωρίς να το-
νίζουν κάποια σημεία του σώματος που προκαλούν γενετή-
σιες επιθυμίες. Η σεμνότητα προωθεί την ηθική υγεία. Ο 
σκοπός του Χριστιανού είναι να δοξάσει το Θεό, όχι τον ε-
αυτό του. 

3. Πρακτικά και οικονομικά. Επειδή είναι διαχειριστές 
των χρημάτων που ο Θεός τους εμπιστεύθηκε, οι Χριστιανοί 
θα εφαρμόσουν την οικονομία, αποφεύγοντας «χρυσόν, ή 
μαργαρίτας, ή ενδυμασίαν πολυτελή». (Α΄Τιμ. β΄9). Εφαρ-
μογή της οικονομίας, δε σημαίνει οπωσδήποτε αγορά του 
φθηνότερου ρούχου. Συχνά η ανώτερη ποιότητα είναι πιο 
οικονομική, επειδή αντέχει περισσότερα χρόνια. 

4. Υγιεινά. Δεν είναι μόνο η διατροφή που προσβάλλει 
την υγεία του ατόμου. Οι Χριστιανοί θα αποφύγουν ενδύμα-
τα τα οποία δεν προστατεύουν κατάλληλα το σώμα, ή το 
σφίγγουν, ή κατά κάποιον τρόπο συμβάλλουν στη φθορά 
της υγείας. 

5. Χαρακτηριζόμενοι από χάρη και φυσική ομορφιά. 
Οι Χριστιανοί κατανοούν την προειδοποίηση για την «αλα-
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ζονεία του βίου». (ΑΊωάν. β΄16). Αναφερόμενος στα κρίνα 
του αγρού, ο Χριστός είπε: «Ουδέ ο Σολομών εν πάση τη 
δόξη αυτού ενεδύθη ως έν τούτων.» (Ματθ. ς΄29). Έτσι, 
απεικονίζει ότι η άποψη του ουρανού για την ομορφιά χα-
ρακτηρίζεται από χάρη, απλότητα, αγνότητα και φυσική ο-
μορφιά. Κοσμική επίδειξη, όπως φαίνεται στην εφήμερη 
μόδα, δεν έχει αξία στα μάτια του Θεού. (Α΄Τιμ. β΄9). 

Οι Χριστιανοί νικούν τους απίστους όχι έχοντας μια συ-
μπεριφορά όπως ο κόσμος, αλλά αποκαλύπτοντας μια ελ-
κυστική και δροσερή διαφορά. Ο Πέτρος είπε για τους άπι-
στους συζύγους ότι μπορούν να «κερδηθώσιν άνευ του λό-
γου διά της διαγωγής των γυναικών, αφού ίδωσι την μετά 
φόβου καθαράν διαγωγήν σας». Αντί για εξωτερικό στολι-
σμό, συνιστά στους πιστούς να αναπτυχθεί «ο κρυπτός άν-
θρωπος της καρδίας κεκοσμημένος με την αφθαρσίαν του 
πράου και ησυχίου πνεύματος, το οποίον ενώπιον του 
Θεού είναι πολύτιμον.» (Α΄Πέτρ. γ΄1-4). Η Γραφή διδάσκει 
ότι: 

α. Ο χαρακτήρας εκδηλώνει την αληθινή ομορφιά 
του ανθρώπου. 

Και ο Πέτρος και ο Παύλος εκθέτουν τις βασικές αρχές 
για να οδηγήσουν τους Χριστιανούς - άνδρες και γυναίκες - 
στον τομέα του στολισμού, «των οποίων ο στολισμός ας 
ήναι ουχί ο εξωτερικός ο του πλέγματος των τριχών και της 
περιθέσεως των χρυσίων, ή της ενδύσεως των ιματίων». 
(Α’Πέτρ. γ΄3). «Ωσαύτως και αι γυναίκες με στολήν σεμνήν, 
με αιδώ και σωφροσύνην να στολίζωσιν εαυτάς, ουχί με 
πλέγματα, ή χρυσίον, ή μαργαρίτας, ή ενδυμασίαν πολυτε-
λή, αλλά  (το οποίον πρέπει εις γυναίκας επαγγελομένας 
θεοσέβειαν), με έργα αγαθά.» (Α΄Τιμ. β΄9,10). 

β. Η Απλότητα εναρμονίζεται με τη μεταρρύθμιση και 
την αναζωπύρωση. ΄Οταν ο Ιακώβ κάλεσε την οικογένειά 
του να αφιερωθούν στο Θεό, «έδωκαν εις τον Ιακώβ πάντας 
τους ξένους θεούς, όσοι ήσαν εις τας χείρας αυτών, και τα 
ενώτια τα εις τα ωτία αυτών», και αυτός τα έθαψε. (Γέν. 
λε΄2,4). 
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Μετά την αποστασία του Ισραήλ με το χρυσό μόσχο, ο 
Θεός διέταξε το λαό: «Εκδύθητι τους στολισμούς σου από 
σου, διά να γνωρίσω τί θέλω κάμει εις σε.» Υπομονητικά 
«εξεδύθησαν οι υιοί Ισραήλ τους στολισμούς αυτών». (Έξ. 
λγ΄5,6). Ο Παύλος σαφώς δηλώνει ότι Γραφή αναφέρεται 
στην αποστασία αυτή «προς νουθεσίαν ημών, εις τους ο-
ποίους τα τέλη των αιώνων έφθασαν». (Α΄Κορ. ι΄11). 

γ. Η καλή διαχείριση απαιτεί ζωή θυσίας. Ενώ πολλοί 
στον κόσμο υποσιτίζονται, ο υλισμός θέτει μπροστά στους 
Χριστιανούς πειρασμούς από μια σειρά από ακριβά ρούχα, 
αυτοκίνητα και κοσμήματα μέχρι πολυτελείς κατοικίες. Α-
πλότητα στον τρόπο ζωής και εμφάνισης θέτει τους Χριστι-
ανούς σε χτυπητή αντίθεση με την απληστία, τον υλισμό, 
την επίδειξη της παγανιστικής κοινωνίας του εικοστού αιώ-
να, όπου οι αξίες στρέφονται προς τα υλιστικά πράγματα 
παρά προς τους ανθρώπους. 

Έχοντας υπόψη αυτές τις βιβλικές διδασκαλίες και αρχές 
που αναφέρθηκαν, πιστεύουμε ότι οι Χριστιανοί δεν πρέπει 
να στολίζονται με χρυσαφικά. Εννοούμε ότι αυτό σημαίνει 
πως τα δακτυλίδια, τα σκουλαρίκια, τα περιδέραια, τα βρα-
χιόλια, οι επιδεικτικές καρφίτσες στη γραβάτα, τα μανικετό-
κουμπα, καρφίτσες και κάθε άλλο είδος κοσμήματος που 
είναι μόνο προς επίδειξη - είναι περιττά και δεν εναρμονίζο-
νται με την απλότητα του στολισμού που προτείνει η Γρα-
φή.32 

Η Γραφή συσχετίζει τα φανταχτερά κοσμήματα με την ει-
δωλολατρία και την αποστασία. (Β΄Βασ. θ΄30, Ιερ. δ΄30). 
΄Οσο για τα καλλυντικά, πιστεύουμε ότι οι Χριστιανοί πρέπει 
να διατηρούν μια φυσική, υγιεινή εμφάνιση. Εάν εξυψώνου-
με το Σωτήρα με τον τρόπο που μιλάμε, ενεργούμε και ντυ-
νόμαστε, γινόμαστε μαγνήτες που ελκύουν τους ανθρώ-
πους προς Αυτόν.33 

 
Αρχές Χριστιανικών Προτύπων 

Σε όλες τις εκδηλώσεις του ο χριστιανικός τρόπος ζωής 
είναι μια ανταπόκριση στη σωτηρία διαμέσου του Χριστού. 
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Ο Χριστιανός επιθυμεί να τιμήσει το Θεό και ζει όπως ο 
Χριστός θα ζούσε. Αν και πολλοί θεωρούν ότι ο χριστιανικός 
τρόπος ζωής είναι ένας κατάλογος απαγορεύσεων, θα 
πρέπει μάλλον να δούμε σαν μια σειρά θετικών αρχών που 
συμβάλλουν στο σχέδιο της σωτηρίας. Ο Ιησούς τόνισε ότι 
ήρθε για να έχουμε ζωή και να την έχουμε σε αφθονία. Ποι-
ες είναι οι αρχές που μας οδηγούν στην πλήρη ζωή; ΄Οταν 
το ΄Αγιο Πνεύμα έρχεται στη ζωή του ατόμου, μια αποφασι-
στική αλλαγή επέρχεται που γίνεται αντιληπτή από το περι-
βάλλον του (Ιωάν. γ΄8). Το ΄Αγιο Πνεύμα όχι μόνο ξεκινάει 
την αλλαγή στη ζωή, αλλά τα αποτελέσματά Του συνεχίζο-
νται. Ο καρπός του Αγίου Πνεύματος είναι αγάπη. (Γαλ. 
ε΄22,23). Το πιο ισχυρό επιχείρημα για την εγκυρότητα της 
Χριστιανοσύνης είναι ένας στοργικός και αξιαγάπητος Χρι-
στιανός. 

 
Ζούμε με το Φρόνημα του Χριστού. «Το αυτό δε φρό-

νημα έστω εν υμίν, το οποίον ήτο εν τω Χριστώ Ιησού.» 
(Φιλιπ. β΄5). Κάτω από περιστάσεις ευνοϊκές ή αντίξοες, 
οφείλουμε να αναζητούμε να κατανοήσουμε και να ζήσουμε 
σε αρμονία με το θέλημα και το φρόνημα του Χριστού. 
(Α΄Κορ. β΄16). 

Η Ελένη Χουάιτ τόνισε τα όμορφα αποτελέσματα της 
ζωής που βιώνεται κατά τρόπο που να έχει σχέση με το 
Χριστό: «Κάθε πραγματική υπακοή πηγάζει από την καρ-
διά. Ο Χριστός εργαζόταν με την καρδιά Του. Αν εμείς συ-
ναινούμε σε αυτό, Εκείνος θα συνταυτισθεί τόσο πολύ με τις 
σκέψεις και τους σκοπούς μας, θα συνυφάνει τις καρδιές και 
τις διάνοιές μας τόσο με την ομοιότητα του θελήματός Του, 
ώστε ενώ υπακούουμε σε Αυτόν, ουσιαστικά εκτελούμε τις 
δικές μας διαθέσεις. Η θέληση εκλεπτυσμένη και καθαγια-
σμένη, θα βρίσκει τη μεγαλύτερη ευχαρίστηση να Τον υπη-
ρετεί. Αν γνωρίζουμε το Θεό όπως είναι προνόμιό μας να 
Τον γνωρίζουμε, η ζωή μας θα καταστεί ζωή συνεχούς υ-
πακοής. Εκτιμώντας το χαρακτήρα του Χριστού και επικοι-
νωνώντας με το Θεό, η αμαρτία θα μας γίνει μισητή.»34 
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Ζούμε για να Υμνούμε και να Δοξάζουμε το Θεό. Ο 

Θεός έκανε τόσα για μας. ΄Ενας τρόπος για να δείξουμε την 
ευγνωμοσύνη μας είναι μέσα από τη δοξολογία που Του 
δίνουμε. 

Ο Ψαλμός δίνει ισχυρή έμφαση στην πλευρά αυτή της 
πνευματικής ζωής. «Διά να βλέπω την δύναμίν σου και την 
δόξαν σου, καθώς σε είδον εν τω αγιαστηρίω. Διότι το έλεός 
σου είναι καλήτερον παρά την ζωήν, τα χείλη μου θέλουσι 
σε επαινεί. Ούτω θέλω σε ευλογεί εν τη ζωή μου, εν τω ο-
νόματί σου θέλω υψώνει τας χείρας μου. Ως από πάχους 
και μυελού θέλει χορτασθή η ψυχή μου, και διά χειλέων α-
γαλλιάσεως θέλει υμνεί το στόμα μου.» (Ψαλμ. ξγ΄2-5). 

Μια παρόμοια στάση δοξολογίας του Χριστιανού θα δώ-
σει και στις άλλες όψεις της ζωής του μια κατάλληλη προο-
πτική. Βλέποντας τον εσταυρωμένο Σωτήρα μας, ο οποίος 
μας λύτρωσε από την ποινή και μας ελευθερώνει από τη 
δύναμη της αμαρτίας, έχουμε τα κίνητρα «να πράττωμεν τα 
αρεστά ενώπιον αυτού». (ΑΊωαν. γ΄22, Εφεσ. ε΄10). Οι Χρι-
στιανοί δε ζουν «πλέον δι’εαυτούς οι ζώντες, αλλά διά τον 
αποθανόντα και αναστάντα υπέρ αυτών». (Β΄Κορ. ε΄15). 
Κάθε αληθινός Χριστιανός θέτει το Θεό πρώτον σε ό,τι κά-
νει, σε ό,τι σκέπτεται, σε ό,τι ομιλεί και σε ό,τι επιθυμεί. Δεν 
έχει άλλους θεούς μπροστά στο Λυτρωτή του. (Α΄Κορ. ι΄31). 

 
Ζούμε για να Είμαστε Παράδειγμα. Ο Παύλος είπε: 

«Μη γίνεσθε πρόσκομμα» σε κανέναν. (Α΄Κορ. ι΄32). «Εις 
τούτο εγώ σπουδάζω, εις το να έχω άπταιστον συνείδησιν 
προς τον Θεόν και προς τους ανθρώπους.» (Πράξ. κδ΄16). 
Αν το παράδειγμά μας οδηγεί άλλους στην αμαρτία, γινό-
μαστε πέτρα σκανδάλου σε εκείνους για τους οποίους πέ-
θανε ο Χριστός. «΄Οστις λέγει ότι μένει εν αυτώ, χρεωστεί, 
καθώς εκείνος περιεπάτησε, και αυτός ούτω να περιπατή.» 
ΑΊωάν. β΄6). 
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Ζούμε για να Υπηρετούμε. Ένας μεγαλύτερος λόγος 
που οι Χριστιανοί ζουν με τον τρόπο αυτό, είναι για να σώ-
σουν άνδρες και γυναίκες. Ο Παύλος είπε: «Καθώς και εγώ 
κατά πάντα αρέσκω εις πάντας, μη ζητών το ιδικόν μου 
συμφέρον, αλλά το των πολλών διά να σωθώσι.» (Α΄Κορ. 
ι΄33, Ματθ. κ΄28). 

 
Απαιτήσεις και Κατευθυντήριες Γραμμές 

Με την επιρροή που ο τρόπος ζωής ενός ατόμου μπορεί 
να έχει στην πνευματική εμπειρία του και στη μαρτυρία του, 
σαν εκκλησιαστική οργάνωση έχουμε καθορίσει ένα υπό-
δειγμα τρόπου ζωής ως ελάχιστη απαίτηση για όσους θέ-
λουν να γίνουν μέλη. Αυτό το υπόδειγμα περιλαμβάνει α-
ποχή από το κάπνισμα, από τα οινοπνευματώδη ποτά, από 
τις χημικές ουσίες που αλλοιώνουν τη διάνοια, και από τα 
ακάθαρτα κρέατα, και επίσης περιλαμβάνει απόδειξη αυξα-
νόμενης χριστιανικής πείρας σχετικά με την ενδυμασία και 
τη διάθεση του ελεύθερου χρόνου. Αυτά τα ελάχιστα υπο-
δείγματα δεν περιλαμβάνουν όλο το ιδεώδες του Θεού για 
τον πιστό. Απλώς σημαίνουν τα ουσιώδη πρώτα βήματα 
στη διαμόρφωση μιας αναπτυσσόμενης, ακτινοβολούσας 
χριστιανικής πείρας. Τέτοια υποδείγματα επίσης θέτουν τα 
θεμέλια για την ένωση των πιστών.  

Η διαμόρφωση της χριστιανικής διαγωγής - κατά την ο-
μοιότητα του Θεού - είναι προοδευτική και εμπεριέχει ισόβια 
ένωση με το Χριστό. Η άγια ζωή δεν είναι τίποτε λιγότερο 
από μια καθημερινή υποταγή του θελήματός μας στον έ-
λεγχο του Χριστού και μια καθημερινή συμμόρφωση στις 
διδασκαλίες Του όπως μας αποκαλύπτονται με τη μελέτη 
της Γραφής και την προσευχή. Επειδή ωριμάζουμε με δια-
φορετικό ρυθμό, είναι σπουδαίο να συγκρατηθούμε από 
του να κρίνουμε τα πιο αδύνατα αδέλφια μας. (Ρωμ. ιδ΄1, 
ιε΄1). 

Οι Χριστιανοί ενωμένοι με το Σωτήρα, ένα μόνο ιδεώδες 
έχουν: να κάνουν το καλύτερο για να τιμήσουν τον ουράνιο 
Πατέρα, ο οποίος εκπόνησε ένα τόσο πλούσιο σχέδιο για τη 
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σωτηρία τους. «Είτε λοιπόν τρώγετε, είτε πίνετε, είτε πράτ-
τετέ τι, πάντα πράττετε εις δόξαν Θεού.» (Α΄Κορ. ι΄31). 
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884. 
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and Herald, 30-10-1941, σελ. 7. 

6. Για μια πλήρη πραγμάτευση αυτών των απλών κανό-
νων υγιεινής, δείτε V. W. Foster, New Start! (Santa 
Barbara, CA: Woodbridge Press, 1988). 

7. Δείτε Kenneth H. Cooper, Aerobics Program for Total 
Well Being (New York: M. Evans, 1982) Physical Fitness 
Education Syllabus (Loma Linda, CA: Department of Health 
Science, School of Health, Loma Linda University, 1976-
1977). John Dignam, «Walkin Into Shape», Signs of the 
Times, Ιούλιος 1987, σελ. 16. B. E. Baldwin, «Exercise», 
Journal of Health and Healing 11, No 4 (1987): 20-23. 
Jeanne Wiesseman, Physical Fitness, Abundant Living 
Health Service, 5ος τόμος (Loma Linda, CA: School of 
Health, Loma Linda University n.d.) σελ. 21, 37, 38, 45. Δεί-
τε επίσης Dianne-Jo Moore, «Walk Your Tension Away», 
Your Life and Health, No 4 (1984), 12,13. 

8. Μεταξύ των διαφόρων ειδών άσκησης, το βάδισμα εί-
ναι από τα καλύτερα. Δείτε A. Scharffenberg, «Adventist 
Responsability in Exercise» (ανέκδοτο χειρόγραφο). White, 
Testimonies, 3ος τόμος, σελ. 78. White, «Temperance», 
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Health Reformer, Απρίλιος 1872, σελ. 122. Dignam, 
«Walking into Shape», σελ. 16,17. 

9. Έχει ανακαλυφθεί ότι η καφεϊνη συντελεί στη αύξηση 
της χοληστερόλης στο αίμα, της αρτηριακής πίεσης, στην 
αύξηση των γαστρικών υγρών και προκαλεί έλκος στομά-
χου. Προκαλεί επίσης καρδιακές ασθένειες, διαβήτη και 
καρκίνο του παχέος εντέρου, της κύστης και του παγκρέα-
τος. Η μεγάλη κατανάλωση κατά την εγκυμοσύνη αυξάνει 
τους κινδύνους του τοκετού και τον αριθμό των λιποβαρών 
νεογνών. Δείτε Robert O’Brien And Sidney Cohen, 
«Caffeine», Encycopedia of Drug Abuse (New York: Fact 
on File, 1984), σελ. 50,51. Marjorie V. Baldwin, «Caffeine 
on Trial», Life and Health, Οκτώβριος 1973, σελ. 10-13. 
E.D. Gorham, L.F. Garland, F.C. Garland et al, «Coffee and 
Pancreatic Cancer in a Rural California Country», Western 
Journal of Medecine, Ιανουάριος 1988, σελ. 48-53. Β.Κ. 
Jacobsen και D.S. Thelle, «The Tromso» Heart Study: Is 
Coffee Drinking an Indicator of a Lifestyle With High Risk 
for Ischemic Heart Desaese?» Acta Medica Scandinavica 
222, No 3 (1987), 215-221. J.D. Curb D.M Reed, J.A. Kautz 
και K. Yano, «Coffee, Caffeine and Serum Cholesterol in 
Japanese Living in Hawaii» Anerican Journal of 
Epidemology, Απρίλιος 1986, σελ. 648-655. Οι μεγάλοι κα-
ταναλωτές του καφέ έχουν «μικρή θρησκευτική δραστηριό-
τητα» (B.S. Victor, M. Lubetsky και J.F. Greden, «Somatic 
Manifestation of Caffeinism», Journal of Clinical Psychiatry, 
Μάιος 1981, σελ. 186). Για να γνωρίσετε ποια ποτά περιέ-
χουν καφεϊνη, δείτε «Τhe Latest Caffeine Scoreboard», 
FDA Consumer, Μάρτιος 1984, σελ. 14-16. Bosley, 
«Caffeine Is It So Harmless?» Ministry. Αύγουστος 1986, 
σελ. 28. Winston J. Graig και Thuy T. Nguyen, «Caffeine 
and Theobromine Levels in Cocoa and Carob Products», 
Journal of Food Science Ιανουάριος, Φεβρουάριος, 1984, 
σελ. 302,303,305. 

10. Σχετικά με το κυκλοφορικό σύστημα, ο καπνός αυξά-
νει τον κίνδυνο της καρδιακής προσβολής, την υπέρταση, 
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ταλαιπωρεί το κυκλοφορικό αγγειακό σύστημα ώστε να 
προκαλείται η ασθένεια του Μπούρκερ, όπου καθίσταται 
αναγκαίος ο ακρωτηριασμός των δακτύλων. ΄Οσο για το 
αναπνευστικό σύστημα, ο καπνός αυξάνει τους θανάτους 
σαν αποτέλσμα του καρκίνου των πνευμόνων, της χρόνιας 
βρογχίτιδας και του εμφυσήματος. Παραλύει τα βρογχιάλια 
που συντελούν στην οξυγόνωση των πνευμόνων και συμ-
βάλλει στον καρκίνο του λάρυγγα, του στόματος, του οισο-
φάγου, της ουροδόχου κύστης, των νεφρών και του πα-
γκρέατος. Συμβάλλει επίσης στην ανάπτυξη έλκους του 
δωδεκαδακτύλου, και θανάτους από επιπλοκές που προ-
καλούν αυτά τα έλκη. Δείτε Smoking and Health: A Report 
of the Surgeon General (Washington DC. U.S. Department 
of Health, Education and Welfare, 1979). 

11. Δείτε Galen C. Bosley, «The effect of Small 
Quantities of Alcohol», Ministry, Μάιος 1986, σελ. 24-27. 
Μεταξύ αυτών που ειναι μέτριοι πότες, το οινόπνευμα δημι-
ουργεί συρρίκνωση των μετωπιαίων λοβών που είναι η έ-
δρα της ηθικής οξυδέρκειας. (L.A. Cala, B. Jones. P. Burns, 
et al «Results of Computerized Tomography, Psychometric 
Testing and Dietary Studies in Social Drinkers, With 
Emphasis on Reversibility After Abstinence», Medical 
Journal of Australia, 17-09-1983, σελ. 264-269. Bosley, 
«Why a Health Message», Adventist Review, 30-07-1987, 
σελ. 15. Τα ψυχολογικά τεστ που γίνονται σε μέτριους πό-
τες έδειξαν ότι οι νοητικές τους ικανότητες και διανοητικές 
τους επιδόσεις αδυνάτισαν σημαντικά. (D.A. Parker, E.S. 
Parker, J.A. Brody και R. Schoenberg, «Alcohol Use and 
Cognitive Loss Among Employed Men and Women», 
American Journal of Public Health, Μάιος 1983, σελ. 521-
526). ΄Οσο αναβαίνει η πόση των οινοπνευματωδών, τόσο 
κατεβαίνει ο εκκλησιασμός. (Α.Μ. Eward, R. Wolfe. P. Moll, 
E. Harburg, «Psychosocial and Behavioral Factors 
Differentiating Past  Drinkers and Lifelong Abstainers», 
American Journal of Public Health, Ιανουάριος 1986, σελ. 
69. 
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12. Δείτε κεφάλαιο 15 υποσημείωση 8 για το θέμα του 
οίνου στο Κυριακό Δείπνο. 

13. Στην Παλαιά Διαθήκη ο γενικός όρος για το κρασί εί-
ναι γιαγίν. Αυτός ο όρος περιγράφει το χυμό της σταφυλης 
σε όλα τα στάδια από το μούστο μέχρι τη ζύμωση, αν και 
συχνά χρησιμοποιείται για παλιό κρασί που περιέχει οινό-
πνευμα. Η συνηθισμένη λέξη για κρασί πού δεν έπαθε ζύ-
μωση είναι τιρός. Αυτό συνήθως μεταφράζεται ως «νέος 
οίνος», αυτό που λέμε μούστος. Και οι δύο όροι στα ελληνι-
κά αποδίδονται με τη λέξη οίνος στη μετάφραση των Εβδο-
μήκοντα. Η ίδια λέξη χρησιμοποιείται και στην Καινή Διαθή-
κη και αποδίδεται και στον οίνο που έχει υποστεί ζύμωση 
και σε αυτόν που δεν έχει υποστεί ζύμωση. Η διαφορά φαί-
νεται από τα συμφραζόμενα. Για την Παλαιά Διαθήκη δείτε 
Robert P. Teachout, «The Use of ‘’Wine’’ in the Old 
Testament» (Th. D. dissertation, 1979, available through 
University Microfilms International, Ann Arbor, MI:). Lael O. 
Caesar, «The Meaning of Yayin» (unpublished M.A. thesis, 
Andrews University, Berriem Springs, MI, 1986. William 
Patton, Bible Wines (Oklahoma City, OK: Sane Press n.d.) 
σελ. 54-64. 

Η έκφραση «δυνατό ποτό» (στα εβραϊκά σεκάρ) σημαίνει 
γλυκό ποτό, συνήθως που έχει υποστεί ζύμωση και συνή-
θως προερχόμενo από καρπούς εκτός σταφυλιού. Συμπε-
ριλαμβάνονται τα προϊόντα όπως η μπίρα (από κριθάρι) και 
κρασί από χουρμάδες. Η έκφραση δεν αναφέρεται σε απε-
σταγμένα ποτά, επειδή η απόσταξη ήταν άγνωστη στους 
Ισραηλίτες (Patton σελ. 57,58,62). 

Οίνος που έχει υποστεί ζύμωση. Η Γραφή καταδικάζει τα 
οινοπνευματώδη, επειδή προκαλούν βιαιότητα, αθλιότητα 
και καταστροφή. (Παρ. δ΄17, κγ΄29,35). Ο οίνος οδήγησε 
τους θρησκευτικούς ηγέτες να είναι καταπιεστικοί (Ησ. 
νς΄10-12). Συνέβαλε ακόμη στη διαστρέβλωση της κρίσης 
των ηγετών του Ισραήλ (Ησ. κη΄7) καθώς και του βασιλιά 
Βαλτάσαρ. (Δαν. ε΄1-30). 
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Οίνος που δεν έχει υποστεί ζύμωση. Η Γραφή μιλάει ευ-
νοϊκά για οίνον που δεν έχει υποστεί ζύμωση, δηλαδή γλεύ-
κος και τον συνιστά ως μια μεγάλη ευλογία (Γέν. κζ΄28). Στο 
εβραϊκό κείμενο αντί τη λέξη οίνος χρησιμοποιείται η αντί-
στοιχη λέξη του γλεύκους. (Δευτ. ζ΄13, ια΄14, Παρ. γ΄10, Ησ. 
ξε΄8, Ιωήλ γ΄18), «ευφραίνει Θεόν και ανθρώπους» (Κριτ. 
θ΄13), και συμβολίζει πνευματικές ευλογίες (Ησ. νε΄1,2, 
Παρ. θ΄2,3). Είναι επίσης υγιεινό ποτό (Α΄Τιμ. ε΄23). 

14. Δείτε επίσης Drug Enforcenent Adminstration, Drugs 
of Abuse, τρίτη έκδοση (Washington DC: United States 
Department of Justice, n.d.). Dan Sperling, «Drug 
Roundup», Adventist Review, 09-04-1987, σελ. 12,13. 

15. SDA Church Manuel, σελ. 147. 
16. Αυτόθι. 
17. Αυτόθι σελ. 148. Για παραδείγματα αθλιότητας στη 

σύγχρονη μουσική και στις διασκεδάσεις, δείτε Tipper Gore, 
Raising PG Kids in an X-rated Society, (Nashville, TN: 
Abington Press, 1987). 

18. Μια άλλη μορφή διασκέδασης που έχει κακά αποτε-
λέσματα, είναι οι χοροί. «Η διασκέδαση του χορού όπως 
γίνεται σήμερα, είναι ένα σχολείο φαυλότητας, μια φοβερή 
κατάρα για την κοινωνία.» - Μηνύματα στα Νειάτα, σελ. 
383, δείτε επίσης σελ. 178. (Β΄Κορ. ς΄15-18, ΑΊωάν. β΄15-
17, Ιακ. δ΄4, Β΄Τιμ. β΄19-22, Εφεσ. ε΄8-11). Έχοντας υπόψη 
αυτές τις επιρροές προς την αμαρτία, οι Χριστιανοί θα έκα-
ναν καλά να αρνηθούν «να υποστηρίξουν τις εμπορικές δι-
ασκεδάσεις και να ενωθούν με τα κοσμικά, ανέμελα πλήθη 
που είναι ‘’φιλήδονοι μάλλον παρά φιλόθεοι’’ (Β΄Τιμ. γ΄4).» 
SDA Manuel, σελ. 148. 

19. Αυτόθι, σελ. 146,147. 
20. Για την επάρκεια της χορτοφαγίας, δείτε S. Havala, J. 

Dwyer, «Position of the American Dietetic Association: 
Vegeterian Diets - Technical Support Paper», Journal of the 
American Dietetic Association, Μάρτιος 1988, σελ. 352-355. 
Terry D. Shultz, Winston J. Graic, et al, «Vegetarianism and 
Health» in Nutrition Update, 2ος τόμος, 1985, σελ. 131-141, 
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U. D. Register and L.M. Sonnenberg, «The Vegetarian 
Diet», Journal of the American Dietetic Association, Μάρτι-
ος 1973, σελ. 253-261. 

21. Δείτε Committee on the Scientific Basis of the 
Nation’s Meat and Poultry Inspection Program, Meat and 
Poultry Inspection (Washington DC: National Academy 
Press, 1985) σελ. 21-42. John A. Scharffenberg, Problems 
With Meat (Santa Barbara CA: Woodbridge Press, 1979), 
σελ. 32-35. 

22. Δείτε Committee on Meat and Poultry Inspection, 
Meat and Poultry Inspection, σελ. 68-123, Robert M. 
Andrews, «Meat Inspector: ‘’Eat At Own Risk’’», 
Washington Post, 16-05-1987. 

23. Frank Young, Commissioner of the Food and Drug 
Administration and Sanford Miller, director of the FDA’s 
Center for Food Safety and Applied Nutrition, as quoted by 
Carole Sugarman, «Rising Fears Over Food Safety», 
Washington Post, 23-07-1986, White,Counsels on Diet and 
Foods (Washington DC: Review and Herald, 1946), σελ. 
384,385. 

24. Scharffenberg, Problems With Meat, σελ. 12-58. 
25. Δείτε Shea, «Clean and Unclean Meats» (ανεκδοτο 

χειρόγραφο, Biblical Research Institute, General 
Conference of SDA). 

26. Winston J. Craig, «Pork and Shellfish - How Safe 
Are They?» Health and Healing 12 No 1 (1988): 10-12. 

27. Η Καινή Διαθήκη σχετικά με την αγιότητα συμφωνεί 
με την Παλαιά Διαθήκη. Υπάρχει ένα πνευματικό καθώς και 
φυσικό ενδιαφέρον για την ευημερία του λαού. (Ματθ. δ΄23, 
Α΄Θεσ. ε΄23, Α΄Πέτρ. α΄15,16). 

Η δήλωση του Μάρκου ότι ο Ιησούς θεώρησε όλες τις 
τροφές καθαρές (Μάρκ. ζ΄19), δε σημαίνει ότι κατάργησε τη 
διάκριση ανάμεσα στις καθαρές και ακάθαρτες τροφές. Η 
συζήτηση ανάμεσα στον Ιησού και στους Φαρισαίους κα-
θώς στους γραμματείς δεν είχε τίποτε να κάνει με το είδος 
της τροφής, αλλά με τον τρόπο με τον οποίον έτρωγαν οι 
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μαθητές. Το θέμα ήταν αν χρειαζόταν ή όχι να πλένουν τα 
χέρια τους πριν από το φαγητό. (Μάρκ. ζ΄2-5). Ουσιαστικά, 
ο Ιησούς είπε ότι εκείνο που μολύνει τον άνθρωπο δεν είναι 
η τροφή που τρώγεται με άπλυτα χέρια, αλλά τα αμαρτωλά 
πράγματα από την καρδιά (Μάρκ.ζ΄20-23), επειδή η τροφή 
δεν εισέρχεται στην καρδιά του αλλά στο στομάχι και απο-
βάλλεται. Έτσι, ο Ιησούς δήλωσε ότι ολες οι τροφές που 
τρώγονται με άπλυτα χέρια είναι καθαρές. (Μάρκ. ζ΄19). Και 
όταν ο Χριστός λέει φαγητά, εννοεί κάθετι το βρόσιμο για 
τον άνθρωπο και δεν εννοεί μόνο τα κρέατα. 

Το όραμα του Πέτρου για τα ζώα που αναφέρεται στις 
Πράξεις ι΄, δε διδάσκει ότι τα ακάθαρτα ζώα έγιναν κατάλ-
ληλα προς τροφή. Αντίθετα, διδάσκει ότι οι Εθνικοί δεν ήταν 
ακάθαρτοι και ότι μπορούσαν να συνυπάρχουν με αυτούς 
χωρίς να τους μολύνουν. Ο Πέτρος ο ίδιος κατανόησε το 
όραμα με αυτόν τον τρόπο, εξηγώντας: «Σεις εξεύρετε ότι 
είναι ασυγχώρητον εις άνθρωπον Ιουδαίον να συναναστρέ-
φηται ή να πλησιάζη εις αλλόφυλον. Ο Θεός όμως έδειξεν 
εις εμέ να μη λέγω μηδένα άνθρωπον βέβηλον η ακάθαρ-
τον.» (Πράξ. ι΄28). 

Στις επιστολές του προ Ρωμαίους και Κορινθίους (Ρωμ. 
ιδ΄, Α΄Κορ.η΄4-13, ι΄25-28) ο Παύλος ανέφερε τις επιπτώ-
σεις για τους Χριστιανούς από τη διαδεδομένη συνήθεια 
των Εθνικών να προσφέρουν φαγώσιμα κρέατα στα είδω-
λα. Το θέμα μεταξύ των πρώτων Χριστιανών ήταν εάν η 
κατανάλωση ειδωλοθύτων ήταν πράξη λατρείας. Οι δυνατοί 
στην πίστη δεν πίστευαν σε αυτό, και έτσι έτρωγαν κάθε 
φαγώσιμο ειδωλόθυτο. Εκείνοι που δεν είχαν τόσο δυνατή 
πίστη, χρησιμοποιούσαν μόνο λαχανικά που δεν προσφέ-
ρονταν στα είδωλα. Ο Παύλος συνιστούσε να μην καταφρο-
νούν εκείνον που τρώει λαχανικά ή να κρίνουν εκείνον που 
«πιστεύει ότι δύναται να τρώγη τα πάντα». (Ρωμ. ιδ΄2). 

Ο Παύλος προειδοποίησε για μελλοντικές αιρέσεις που 
θα απαγόρευαν στους πιστούς τη συμμετοχή σε δύο πράγ-
ματα που ο Θεός έδωσε στην ανθρωπότητα κατά τη Δημι-
ουργία - το γάμο και την τροφή. Οι αναφερόμενες τροφές 
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είναι ό,τι ο Θεός δημιούργησε για να καταναλώνει ο άν-
θρωπος. Τα λόγια του Παύλου δεν πρέπει να θεωρηθούν 
ότι σημαίνουν πως οι ακάθαρτες τροφές είναι «διά να μετα-
λαμβάνωσι μετά ευχαριστίας οι πιστοί και οι γνωρίσαντες 
την αλήθειαν».(Α΄Τιμ. δ΄3). 

28. Πιπέρι, μπαχαρικά, μουστάρδα, τουρσιά και παρό-
μοιες ουσίες πληγώνουν το στομάχι. Κατά πρώτον ερεθί-
ζουν το βλεννογόνο του στομάχου. Έπειτα διαρριγνύουν 
την προστατευτική βλέννη του καταστρέφοντας την αντί-
στασή του στην κάκωση. Ο ερεθισμός του στομάχου επη-
ρεάζει τον εγκέφαλο, ο οποίος με τη σειρά του επηρεάζει τη 
διάθεση, συχνά δημιουργώντας εριθιστικότητα. M.A. 
Schneider et al., «The Effect of Spice Ingection on the 
Stomach», American Journal of Gastroenterology 26 
(1956): 722, as quoted in «Psychological Effects of Spices 
and Condiments», (Loma Linda, CA:Department of 
Nutrition, School of Health, Loma Linda University 
[mimeographed]). White Counsels on Diet and Foods, σελ. 
339-345. 

29. Καρυκεύματα και μπαχαρικά μπορούν επίσης να δη-
μιουργήσουν εριθισμό στον οισοφάγο και καταστρέφουν την 
προστατευτική βλέννη του λεπτού εντέρου και το κόλον. 
Ερεθίζουν τα νεφρά και μπορούν να συμβάλουν στην υπέρ-
ταση. Μερικά περιέχουν καρκινογόνα στοιχεία. Δείτε 
Kenneth I. Burke and Ann Burke, «How Nice Is Spice?» 
Adventist Review, 08-01-1987, σελ. 14,15.Department of 
Nutrition, «Spices and Condiments». Marjorie V. Baldwin 
and Bernell E. Baldwin, «Spice - Recipe for Trouble», 
Wildwood Echoes, Winter 1978-79, σελ. 8-11. 

30. William G. Johnsson, «On Behalf of Simplicity», 
Adventist Review, 20-03-1986, σελ. 4. 

31. The SDA Bible Commentary, 1ος τόμος, σελ. 417. 
32. Δείτε Year-End Meeting Actions of the North 

American Division of Seventh-day Adventists (1986), σελ. 
23-25. 



21. Χριστιαική συμπεριφορά 

 465

33. Η χρήση καλλυντικών δεν είναι τελείως αβλαβής. 
Μερικά χημικά που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή 
τους μπορούν να εισέλθουν στην κυκλοφορία του αίματος 
με την απορρόφηση της επιδερμίδας και, ανάλογα με τα 
χημικά και την ευαισθησία του ατόμου, μπορούν να βλά-
ψουν την υγεία. Δείτε N. Shafer, R. W. Shafer, «Potential 
Carcinogenic Effect of Hair Dyes», New York State Journal 
of Medicine, Μάρτιος 1976, σελ. 394-396. Samuel  J. Taub, 
«Cosmetic Allergies: What Goeson Under Your Makeup», 
Eye, Ears, Nose and Throat, Απρίλιος 1976, σελ. 131,132. 
S. J. Taub, «Contaminated Cosmetics and Cause of Eye 
Infections», Eye, Ear, Nose and Throat, Φεβρουάριος 1975, 
σελ. 81,82. White «Words to Christian Mothers», Review 
and Herald, 17-10-1871. 

34. White, Η Ζωή του Χριστού, σελ. 641. 
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Οι Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης   
Ημέρας  Πιστεύουν . . . 
 
Ο γάμος θεσπίσθηκε από το Θεό στην Εδέμ και βε-

βαιώθηκε από το Χριστό να είναι μια ισόβια ένωση 

μεταξύ του άνδρα και της γυναίκας σε μια τρυφερή 

συντροφικότητα. Για το Χριστιανό, η δέσμευση γά-

μου είναι τόσο ενώπιον του Θεού όσο και ενώπιον 

του ή της συζύγου, και πρέπει να γίνεται μόνο με-

ταξύ εκείνων που μοιράζονται μια κοινή πίστη. Α-

μοιβαία αγάπη, τιμή, σεβασμός και ευθύνη είναι το 

δέσιμο αυτής της σχέσης, που πρέπει να αντανα-

κλάει την αγάπη, την αγιότητα, την ομοιότητα και τη 

μονιμότητα της σχέσης μεταξύ του Χριστού και της 

εκκλησίας Του. Σχετικά με το διαζύγιο, ο Ιησούς 

είπε ότι το άτομο που χωρίζεται από το σύντροφό 

του - εκτός για αιτία πορνείας - και παντρεύεται άλ-

λον, κάνει μοιχεία. Αν και κάποιες οικογενειακές 

σχέσεις δεν είναι οι ιδεώδεις, οι σύζυγοι που αφο-

σιώνονται ο ένας στον άλλον εν Χριστώ, μπορούν 

να επιτύχουν μια τρυφερή ενότητα με την οδηγία 

του Αγίου Πνεύματος και τη διακονία της εκκλησί-

ας. Ο Θεός ευλογεί την οικογένεια και η πρόθεσή 
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Του είναι τα μέλη της να αλληλοβοηθούνται μέχρι 

την πλήρη ωρίμανση. Οι γονείς πρέπει να οδηγή-

σουν τα παιδιά τους στην αγάπη και στην υπακοή 

στον Κύριο. Με το παράδειγμά τους και με τα λόγια 

τους πρέπει να τα διδάξουν ότι ο Χριστός είναι έ-

νας στοργικός τηρητής της πειθαρχίας, πάντοτε 

τρυφερός και δείχνοντας πολλή φροντίδα, που θέ-

λει να γίνουν και αυτά μέλη του σώματός Του, της 

οικογένειας του Θεού. Η αύξηση της ενότητας στην 

οικογένεια είναι σημείο του τελευταίου ευαγγελικού 

μηνύματος.- 

Βασικές Διδαχές, 22 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 22 
 

ΓΑΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
 

Το σπιτικό ήταν το πρώτο πλαίσιο για την αποκατάστα-
ση της εικόνας του Θεού στους άνδρες και στις γυναίκες. 
Μέσα στην οικογένεια ο πατέρας, η μητέρα και τα παιδιά 
μπορούν να εκφρασθούν ελεύθερα, καλύπτοντας ο ένας τις 
ανάγκες του άλλου στα υπάρχοντα, στην αγάπη, στην οι-
κειότητα. Εδώ καθορίζεται η ταυτότητα και διαμορφώνονται 
τα αισθήματα της προσωπικής αξίας. Το σπιτικό είναι επί-
σης ένας τόπος όπου, με τη χάρη του Θεού, εφαρμόζονται 
οι αρχές της πραγματικής Χριστιανοσύνης και οι αξίες της 
μεταφέρονται από τη μια γενεά στην άλλη. 

Η οικογένεια μπορεί να είναι τόπος μεγάλης ευτυχίας. 
Μπορεί όμως και να είναι σκηνή τρομερών προστριβών. Η 
αρμονική οικογενειακή ζωή αποδεικνύει τις αρχές πραγμα-
τικής χριστιανικής διαβίωσης, αποκαλύπτοντας το χαρακτή-
ρα του Θεού. Δυστυχώς η εκδήλωση αυτών των χαρακτη-
ριστικών είναι σχεδόν πολύ σπάνια στα σύγχρονα σπιτικά. 
Αντίθετα, πολλές οικογένειες αποδεικνύουν τις σκέψεις και 
τις προθέσεις μιας εγωιστικής καρδιάς με φιλονικίες, επα-
ναστάσεις, ανταγωνισμούς, θυμό, απρέπεια, ακόμη και βι-
αιότητα. ΄Ομως αυτά τα χαρακτηριστικά δεν ήταν στο πρω-
ταρχικό σχέδιο του Θεού. Ο Ιησούς είπε: «Απ’αρχής όμως 
δεν έγεινεν ούτω.» (Ματ. ιθ΄8). 
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Από την Αρχή 
Το Σάββατο και ο γάμος είναι δύο από τα πρωταρχικά 

δώρα του Θεού προς την ανθρώπινη οικογένεια. Σκοπό 
είχαν να προμηθεύσουν τη χαρά της ανάπαυσης και της 
αλληλεγγύης, άσχετα χρόνου, τόπου και μόρφωσης. Η ε-
γκαθίδρυση αυτών των δύο θεσπισμάτων αποτελούσε το 
αποκορύφωμα της δημιουργίας του Θεού. Αποτελούσε τα 
τελικά, τα καλύτερα, τα καθ’υπερβολήν καλά δώρα που Αυ-
τός έδωσε στην ανθρωπότητα κατά τη δημιουργία. Εγκαθι-
δρύοντας το Σάββατο, ο Θεός έδωσε στις ανθρώπινες υ-
πάρξεις χρόνο ανάπαυσης και ανανέωσης, χρόνο για συνα-
ναστροφή με Αυτόν. Διαμορφώνοντας την πρώτη οικογέ-
νεια, εγκαθίδρυσε την πρώτη βασική κοινωνική μονάδα για 
την ανθρωπότητα, δίνοντάς τους ένα αίσθημα αλληλεγγύης 
και την ευκαιρία να αναπτυχθούν σε ικανά πρόσωπα προς 
την υπηρεσία του Θεού και των ανθρώπων. 

 
΄Αρσεν και Θήλυ κατ’Εικόνα Θεού. Τα εδάφια Γέν. 

α΄26,27 περιγράφουν πώς ο Θεός δημιούργησε τις ανθρώ-
πινες υπάρξεις, που θα κατοικούσαν στη γη. «Και είπεν ο 
Θεός, Ας κάμωμεν άνθρωπον κατ’εικόνα ημών, καθ’ομοίω-
σιν ημών . . . Και εποίησεν ο Θεός τον άνθρωπον 
κατ’εικόνα εαυτού, κατ’εικόνα Θεού εποίησεν αυτόν. ΄Αρσεν 
και θήλυ εποίησεν αυτούς.» Η λέξη άνθρωπος χρησιμοποι-
είται εδώ με γενική έννοια και αναφέρεται πάνω από 500 
φορές στην Παλαιά Διαθήκη. Αυτή η λέξη περιλαμβάνει και 
το άρσεν και το θήλυ. Το κείμενο κάνει σαφές ότι δεν είναι η 
περίπτωση που η αρσενική ύπαρξη δημιουργήθηκε κατά 
την εικόνα του Θεού και η θηλυκή ύπαρξη κατά την εικόνα 
του άνδρα.1 Αντίθετα, και οι δύο έγιναν κατά την εικόνα του 
Θεού. 

΄Οπως ο Πατέρας, ο Υιός και το ΄Αγιο Πνεύμα είναι ο 
Θεός, το άρσεν και το θήλυ μαζί είναι ο «άνθρωπος». Και 
όπως η Θεότητα, έτσι ο άνδρας και η γυναίκα αν και είναι 
ένα, δεν είναι ίδιοι στη λειτουργία. Είναι ίσοι σε υπόσταση, 
σε αξία, αλλά δεν είναι ταυτόσημα πρόσωπα. (Ιωάν. ι΄30, Α 
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Κορ. ια΄3). Η φυσική κατασκευή τους είναι συμπληρωματι-
κή, και στη λειτουργία τους καλούνται να συνεργασθούν. 

Και τα δύο γένη είναι καλά (Γέν. α΄31), το ίδιο καλοί είναι 
και οι διαφορετικοί ρόλοι τους. Η οικογένεια και το σπιτικό 
είναι θεμελιωμένα επάνω στο γεγονός της γενετήσιας διά-
κρισης. Ο Θεός μπορούσε να αναπαράγει τη ζωή επάνω 
στη γη χωρίς να δημιουργήσει άρσεν και θήλυ, όπως απο-
δεικνύεται με την αναπαραγωγή κάποιων μορφών ζώντων 
υπάρξεων χωρίς να έχουν συμμετοχή τα δύο γένη. Αλλά ο 
Θεός έκανε «δύο άτομα, όμοια σε γενικές γραμμές και χα-
ρακτηριστικά, αλλά το καθένα περιέχει μέσα του κάτι που 
λείπει από το άλλο και αλληλοσυμπληρώνονται.»2 Ένας 
κόσμος δημιουργημένος αποκλειστικά από μέλη με ένα 
από τα δύο γένη δε θα ήταν ολοκληρωμένος. Η αληθινή 
πληρότητα θα επέλθει σε μια κοινωνία όταν αποτελείται 
από άρρενες και θήλεις. Εδώ δε γίνεται λόγος για ισότητα, 
επειδή και τα δύο γένη είναι ουσιώδη. 

Κατά την πρώτη ημέρα, ο Αδάμ, ο πρωτότοκος και η κε-
φαλή της ανθρώπινης φυλής, αισθάνθηκε τη μοναδικότητά 
του - δεν υπήρχε άλλος όμοιός του. «Εις δε τον Αδάμ δεν 
ευρίσκετο βοηθός όμοιος με αυτόν.» (Γέν. β΄20). Ο Θεός 
δείχνοντας ευαισθησία στο κενό αυτό, είπε: «Δεν είναι κα-
λόν να ήναι ο άνθρωπος μόνος. Θέλω κάμει εις αυτόν βοη-
θόν όμοιον με αυτόν.» (Γέν. β΄18).  

Η εβραϊκή λέξη νεγκέντ, μεταφρασμένη εδώ «όμοιος» εί-
ναι ένα ουσιαστικό με την ίδια ρίζα της πρόθεσης που ση-
μαίνει να στέκομαι «μπροστά, ενώπιον, απέναντι, σε σχέ-
ση» με κάποιον ή με κάτι. Στην περίπτωση αυτή το πρό-
σωπο που στεκόταν ενώπιον του Αδάμ ήταν το συμπλή-
ρωμά του, ανταποκρινόμενο σε αυτόν και σαν πανομοιότυ-
πό του. «Επέβαλε Κύριος ο Θεός έκστασιν επί τον Αδάμ, 
και εκοιμήθη. Και έλαβε μίαν εκ των πλευρών αυτού» (Γέν. 
β΄21) και διαμόρφωσε τη σύντροφό του.4 

Ξυπνώντας ο Αδάμ, στιγμιαία αναγνώρισε τη στενή σχέ-
ση που θα την καθιστούσε εφικτή αυτή η ειδική πράξη της 
δημιουργίας. Αναφώνησε: «Τούτο είναι τώρα οστούν εκ των 
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οστέων μου, και σαρξ εκ της σαρκός μου. Αύτη θέλει ονο-
μασθή ανδρίς, διότι εκ του ανδρός ελήφθη.» (Γέν. β΄23, 
Α΄Κορ. ια΄8). 

 
Γάμος. Από την ανομοιότητα του αρσενικού και του θη-

λυκού ο Θεός δημιούργησε την τάξη, το ενιαίο. Εκείνη την 
πρώτη Παρασκευή επιτέλεσε τον πρώτο γάμο, ενώνοντας 
αυτούς τους δύο, τη μικρογραφία της εικόνας Του, να τους 
κάνει ένα. Και από τότε ο γάμος υπήρξε το θεμέλιο της οι-
κογένειας, το θεμέλιο της κοινωνίας. 

Η Βίβλος περιγράφει το γάμο ως μια αποφασιστική πρά-
ξη συγχρόνως αποχώρησης και ένωσης. «Θέλει αφήσει ο 
άνθρωπος τον πατέρα αυτού και την μητέρα αυτού, και θέ-
λει προσκολληθή εις την γυναίκα αυτού, και θέλουσιν είσθαι 
οι δύο εις σάρκα μίαν.» (Γέν. β΄24). 

1. Απομάκρυνση. Στη σχέση του γάμου είναι ζωτικό η 
εγκατάλειψη του παρελθόντος και των προηγουμένων σχέ-
σεων. Η σχέση του γάμου αντικαθιστά τη σχέση γονέα και 
παιδιού. Με την έννοια αυτή, το να αφήσει κανείς τις σχέσεις 
με τους γονείς τού επιτρέπει να προσκολληθεί σε κάποιον 
άλλον. Χωρίς αυτή τη διαδικασία δεν υπάρχουν σταθερά 
θεμέλια για το γάμο. 

2. Προσκόλληση. Η εβραϊκή λέξη που μεταφράζεται 
«προκολληθή» προέρχεται από τη λέξη που σημαίνει «εμ-
μένω, στερεώνω, ενώνω, κρατιέμαι σφιχτά». Ως όνομα ου-
σιαστικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για συγκόλληση. (Ησ. 
μα΄7). Η ενότητα και η στερεότητα αυτού του δεσίματος α-
πεικονίζει τη φύση του δεσίματος του γάμου. Κάθε προ-
σπάθεια διάσπασης αυτής της ένωσης θα προκαλούσε ζη-
μιά στα άτομα που είναι στενά δεμένα. Το ότι αυτός ο αν-
θρώπινος δεσμός είναι στενός, φαίνεται και από το γεγονός 
ότι χρησιμοποιείται το ίδιο ρήμα για το δεσμό μεταξύ του 
Θεού και του λαού Του. «Κύριον τον Θεόν σου θέλεις φο-
βείσθαι, αυτόν θέλεις λατρεύει, και εις αυτόν θέλεις είσθαι 
προσηλωμένος.» [Στη μετάφραση των Εβδομήκοντα «προς 
αυτόν κολληθήση»]. (Δευτ. ι΄20). 
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3. Συνθήκη-Διαθήκη. Αυτή η υπόσχεση με την οποία τα 
παντρεμένα ζευγάρια δένονται, αναφέρεται ως «συνθήκη», 
«διαθήκη» λέξεις χρησιμοποιούμενες για τους πιο ιερόπρε-
πους δεσμούς και τις συμφωνίες που αναφέρονται στο Λό-
γο του Θεού. (Μαλ. β΄14, Παρ. β΄16,17). Η σχέση μεταξύ 
του άνδρα και της γυναίκας πρέπει να έχει σαν πρότυπο 
την αιώνια διαθήκη του Θεού με το λαό Του - την εκκλησία. 
(Εφεσ. ε΄21-33). Η αφοσίωσή τους ο ένας προς τον άλλον 
πρέπει να είναι σαν την πιστότητα και την καρτερία που χα-
ρακτηρίζει τη διαθήκη του Θεού. (Ψαλμ. πθ΄34, Θρήν. 
γ΄23). 

Ο Θεός, η οικογένεια του ζεύγους, οι φίλοι και το περι-
βάλλον είναι μάρτυρες της συνθήκης που έκαναν μεταξύ 
τους. Αυτή η συνθήκη επικυρώνεται στον ουρανό. «Εκείνο 
λοιπόν το οποίον ο Θεός συνέζευξε, άνθρωπος μη χωριζέ-
τω.» (Ματθ. ιθ΄6). Το χριστιανικό ζευγάρι διακηρύττει ότι με 
το γάμο κάνουν διαθήκη αμοιβαίας πίστης όσο και οι δύο 
είναι στη ζωή.5 

4. Γίνονται μια σάρκα. Η απομάκρυνση και η συνθήκη 
προσκόλλησης έχουν σαν αποτέλεσμα μια ένωση που είναι 
μυστήριο. Εδώ είναι η ενότητα στην πλήρη έννοιά της - το 
παντρεμένο ζευγάρι συμπορεύεται, συνυπάρχει και μοιρά-
ζεται στενές σχέσεις. Κατ’αρχήν, αυτή η ενότητα αναφέρεται 
στη φυσική ένωση του γάμου. Αλλά πέρα από αυτό, ανα-
φέρεται επίσης στο στενό δεσμό της διάνοιας και των αι-
σθημάτων που περιβάλλει αυτή τη φυσική πλευρά των 
σχέσεων. 

α. Συμβαδίζοντας. Για τη σχέση Του με το λαό Του ο 
Θεός ρωτάει: «Δύνανται δύο να περιπατήσωσιν ομού, εάν 
δεν ήναι σύμφωνοι;» (Αμώς γ΄3). Αυτή η ερώτηση είναι κα-
τάλληλη επίσης και για εκείνους που θα ήθελαν να είναι «εις 
σάρκα μίαν». Ο Θεός έδωσε την εντολή στους Ισραηλίτες 
να μη κάνουν μικτούς γάμους με γειτονικά έθνη, «διότι θέ-
λουσιν αποπλανήσει τους υιούς σου απ’εμού και θέλουσι 
λατρεύσει άλλους θεούς». (Δευτ. ζ΄4, Ναυή κγ΄11-13). 
΄Οταν οι Ισραηλίτες αγνόησαν αυτές τις υποδείξεις, αντιμε-



22.  Γάμος και οικογένεια 

 472

τώπισαν καταστροφικές συνέπειες. (Κριτ. ιδ΄-ις, Α΄Βασ. ια΄1-
10, Έσδρα θ΄10). 

Ο Παύλος επανέλαβε αυτή την αρχή με σαφέστερες λέ-
ξεις: «Μη ομοζυγείτε με απίστους. Διότι τίνα μετοχήν έχει η 
δικαιοσύνη με την ανομίαν τίνα δε κοινωνίαν το φως προς 
το σκότος; Τίνα δε συμφωνίαν ο Χριστός με τον Βελίαλ; ή 
τίνα μερίδα ο πιστός με τον άπιστον; Τίνα δε συμβίβασιν ο 
ναός του Θεού με τα είδωλα; διότι σεις είσθε ναός Θεού ζώ-
ντος.» (Β΄Κορ. ς΄14-18). 

Η Γραφή είναι σαφής ότι οι πιστοί πρέπει να παντρεύο-
νται μόνο με πιστούς. Αλλά η αρχή επεκτείνεται και πέραν 
από αυτό. Η αληθινή ενότητα απαιτεί συναίνεση στην πίστη 
και στην πράξη. Οι θρησκευτικές διαφορές οδηγούν σε δια-
φορετικό τρόπο ζωής που μπορεί να δημιουργήσει εντάσεις 
και ρήξη του γάμου. Για να επιτευχθεί η ενότητα που ανα-
φέρει η Γραφή, οι άνθρωποι πρέπει να παντρεύονται από 
την ίδια θρησκευτική κοινότητα.6 

β. Να συνυπάρχουν. Για να γίνουν μια σάρκα, δύο άν-
θρωποι πρέπει να είναι τελείως πιστοί μεταξύ τους. ΄Οταν 
κάποιος παντρεύεται, διακινδυνεύει τα πάντα και δέχεται τα 
πάντα που μπορούν να επέλθουν στο σύντροφό του. Εκεί-
νοι που παντρεύονται, δηλώνουν την προθυμία τους να 
συμμερίζονται την ευθύνη του συντρόφου τους και να στέ-
κονται δίπλα τους σε κάθε αντιξοότητα. Ο γάμος απαιτεί μια 
δραστήρια, συνεχή αγάπη που δεν εγκαταλείπεται ποτέ. 

«Δύο πρόσωπα μοιράζονται ό,τι έχουν, όχι μόνο τα σώ-
ματα τους, όχι μόνο τα υλικά υπάρχοντα, αλλά επίσης τις 
σκέψεις και τα αισθήματά τους, τις χαρές και τις θλίψεις 
τους, τις ελπίδες και τους φόβους τους, τις επιτυχίες και τις 
αποτυχίες τους. Το να γίνουν ‘’εις σάρκα μίαν’’ σημαίνει ότι 
δύο πρόσωπα γίνονται ολοκληρωτικά ένα στο σώμα, στην 
ψυχή και στο πνεύμα, αν και παραμένουν δύο διαφορετικά 
πρόσωπα.»7 

γ. Στενές σχέσεις. Το να γίνουν «οι δύο εις σάρκα μίαν» 
συνεπάγεται τη γενετήσια ένωση. «Ο δε Αδάμ εγνώρισεν 
Εύαν την γυναίκα αυτού και συνέλαβε [η Εύα].» (Γέν. δ΄1). 
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Η τάση τους να είναι ενωμένοι, μια τάση που οι άνδρες και 
οι γυναίκες αισθάνονται από την εποχή του Αδάμ και της 
Εύας, κάθε ζευγάρι ξαναζεί την πρώτη ιστορία αγάπης. Η 
πράξη της γενετήσιας σχέσης είναι το πλησιέστερο πράγμα 
για τη φυσική ένωσή τους. Αντιπροσωπεύει την ενότητα 
που ένα ζεύγος μπορεί να γνωρίσει συναισθηματικά καθώς 
και πνευματικά. Η αγάπη χριστιανικού ζεύγους πρέπει να 
χαρακτηρίζεται από θερμότητα, χαρά και ευχαρίστηση. 
(Παρ. ε΄18,19). 

«Τίμιος έστω ο γάμος εις πάντας και η κοίτη αμόλυντος. 
(Εβρ. ιγ΄4). Η Γραφή είναι σαφής λέγοντας ότι η χαρούμενη 
γενετήσια έκφραση αγάπης μεταξύ του άνδρα και της γυ-
ναίκας είναι το σχέδιο του Θεού. Είναι, όπως ο συγγραφέας 
της προς Εβραίους επιστολής τονίζει, αμόλυντη, όχι αμαρ-
τωλή, όχι μιασμένη. Είναι ένας τόπος μεγάλης τιμής στο 
γάμο - τα άγια των αγίων όπου ο άνδρας και η γυναίκα συ-
ναντιούνται κατ’ιδίαν για να γιορτάσουν την αμοιβαία αγάπη 
τους. Είναι κάποιες στιγμές που έχουν την έννοια του αγίου 
καθώς και της έντονης ευχαρίστησης.»8 

5. Βιβλική αγάπη. Η συζυγική αγάπη είναι μια άνευ ό-
ρων, τρυφερή και στενή αφοσίωση ο ένας προς τον άλλον, 
η οποία βοηθάει στην αμοιβαία ανάπτυξη κατά την εικόνα 
του Θεού σε όλες τις όψεις του προσώπου: φυσική, συναι-
σθηματική, διανοητική και πνευματική. Διάφοροι τύποι αγά-
πης εκδηλώνονται στο γάμο. Υπάρχουν στιγμές ρομαντι-
σμού και πάθους, στιγμές έντονου συναισθηματισμού, στιγ-
μές άνεσης, στιγμές συντροφικότητας, στιγμές αίσθησης ότι 
ανήκουν ο ένας στον άλλον. Αλλά αυτή είναι η αγάπη που 
περιγράφεται στην Καινή Διαθήκη - η ανιδιοτελής αγάπη 
που αφοσιώνεται στον άλλον - που περιλαμβάνει το θεμέλιο 
της αληθινής, μόνιμης συζυγικής αγάπης. 

Ο Ιησούς εκδήλωσε την ύψιστη μορφή αυτού του είδους 
της αγάπης όταν, επιφορτιζόμενος την ενοχή καθώς και τις 
συνέπειες των αμαρτιών μας, ανέβηκε στο σταυρό. «Αγα-
πήσας τους ιδικού του τους εν τω κόσμω μέχρι τέλους ηγά-
πησεν αυτούς.» (Ιωάν. ιγ΄1). Μας αγάπησε παρά το αποτέ-
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λεσμα στο οποίο οι αμαρτίες μας Τον οδήγησαν. Αυτή είναι 
η άνευ όρων αγάπη του Ιησού Χριστού. 

Περιγράφοντας αυτή την αγάπη, ο Παύλος λέει: «Η αγά-
πη μακροθυμεί, αγαθοποιεί, η αγάπη δεν φθονεί, η αγάπη 
δεν αυθαδιάζει, δεν επαίρεται, δεν ασχημονεί, δεν ζητεί τα 
εαυτής, δεν παροξύνεται, δεν διαλογίζεται το κακόν. Δεν 
χαίρει εις την αδικίαν, συγχαίρει εις την αλήθειαν. Πάντα α-
νέχεται, πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Η 
αγάπη ουδέποτε εκπίπτει.» (Α΄Κορ. ιγ΄4-8). 

Ένα σχόλιο επάνω στο κείμενο αυτό: «Η χριστιανική α-
γάπη συνδέεται με μια αιώνια πηγή δύναμης και μπορεί 
ακόμη να ενεργήσει εκεί όπου άλλο είδος αγάπης αποτυγ-
χάνει . . . Αγαπάει άσχετα ποιο είναι το αντικείμενο. ΄Ασχετα 
πόσο ανάξιο αγάπης είναι το άλλο πρόσωπο, η αγάπη εξα-
κολουθεί να ρέει. Η αγάπη είναι άνευ όρων όπως η αγάπη 
του Θεού για μας. Είναι μια διανοητική στάση που βασίζεται 
στην ελεύθερη εκλογή της θέλησης.»9 

6. Ατομική πνευματική ευθύνη. Αν και το παντρεμένο 
ζευγάρι έχει κάνει συνθήκη δέσμευσης ο ένας προς τον άλ-
λον, ο καθένας ατομικά πρέπει να φέρει την ευθύνη για τις 
εκλογές που κάνουν. (Β΄Κορ. ε΄10). Ανάληψη παρόμοιας 
ευθύνης σημαίνει ότι ποτέ δε θα μεμφθεί το άλλο πρόσωπο 
για ό,τι οι ίδιοι έχουν κάνει. Οφείλουν επίσης να αναλάβουν 
την ευθύνη για τη δική τους πνευματική αύξηση, και όχι να 
επαναπαύονται στην πνευματική δύναμη του άλλου. 
΄Ομως, και από την άλλη πλευρά, η σχέση του καθένα με 
το Θεό μπορεί να χρησιμεύσει ως πηγή δύναμης και εν-
θάρρυνσης προς τον άλλον. 

 
Τα Αποτελέσματα της Πτώσης Επάνω στο Γάμο 

Η αμαρτία έχοντας παραμορφώσει στην ανθρωπότητα 
τον αντικατοπτρισμό της εικόνας του Θεού, είχε τις επιπτώ-
σεις της στο γάμο καθώς και σε άλλους τομείς της ανθρώ-
πινης εμπειρίας. Εισήλθε το προσωπικό συμφέρον εκεί ό-
που άλλοτε βασίλευε η τέλεια αγάπη και ενότητα. Η ιδιοτέ-
λεια είναι το πρωταρχικό κίνητρο όλων εκείνων που δεν 
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υποχρεώνονται από την αγάπη του Χριστού. Πηγαίνοντας 
αντίθετα προς όλες τις αρχές της υποταγής, της υπηρεσίας 
και της προσφοράς που το ευαγγέλιο αντιπροσωπεύει, α-
ποτελεί τον κοινό παρονομαστή όλων των χριστιανικών 
αποτυχιών. 

Με την ανυπακοή τους ο Αδάμ και η Εύα ήρθαν σε αντί-
θεση με το σκοπό της δημιουργίας τους. Πριν να αμαρτή-
σουν, έζησαν με πλήρη ειλικρίνεια ενώπιον του Θεού. Έπει-
τα, αντί να Τον πλησιάσουν χαρούμενα, τρομαγμένοι κρύφ-
θηκαν από Αυτόν, προσπαθώντας να καλύψουν την αλή-
θεια και να αποτινάξουν την ευθύνη των πράξεών τους. Δι-
αποτισμένοι με ένα βαθύ αίσθημα ενοχής που οι ορθολογι-
κές εξηγήσεις τους δεν μπορούσαν να εξαλείψουν, δεν 
μπορούσαν να αντικρίσουν το βλέμμα του Θεού και τους 
αγίους αγγέλους. Από τότε αυτή η υπεκφυγή και η προ-
σπάθεια αυτοδικαίωσης αποτέλεσαν κοινό πρότυπο των 
ανθρώπινων σχέσεων με το Θεό. 

Ο φόβος που τους οδήγησε στην απόκρυψη, διέστρεψε 
όχι μόνο τις σχέσεις του Αδάμ και της Εύας με το Θεό, αλλά 
και του ενός προς τον άλλον. ΄Οταν ο Θεός τους ρώτησε, 
και οι δύο επιδίωξαν να προστατευθούν σε βάρος του άλ-
λου. Οι κατηγορίες τους απέδειξαν τη σοβαρή διάσπαση 
που επήλθε στην αξιαγάπητη σχέση την οποία ο Θεός ε-
γκαθίδρυσε στη Δημιουργία. 

Μετά την αμαρτία, ο Θεός είπε στη γυναίκα: «Προς τον 
άνδρα σου θέλει είσθαι η επιθυμία σου, και αυτός θέλει σε 
εξουσιάζει.» (Γέν. γ΄16). Ο Θεός ήθελε αυτή η αρχή, η ο-
ποία δεν αλλάζει τη βασική ισότητα του άνδρα και της γυ-
ναίκας, να είναι προς όφελος του πρώτου ζευγαριού και των 
ζευγαριών που θα ακολουθούσαν.10 Δυστυχώς αυτή η αρχή 
παραμορφώθηκε. Από τότε η επιβολή του ισχυρού, ο χειρι-
σμός, η εξαφάνιση της ατομικότητας χαρακτήριζαν το γάμο 
στο διάβα των αιώνων. Ο εγωκεντρισμός παραμέρισε την 
αποδοχή και την εκτίμηση του ενός προς τον άλλον. 

Η ουσία της Χριστιανοσύνης είναι να ζει κανείς με αυτα-
πάρνηση και αρμονία που χαρακτήριζε το γάμο πριν από 



22.  Γάμος και οικογένεια 

 476

την πτώση, η οποία πτώση κατέστρεψε την αρμονία. Η 
τρυφερότητα του άνδρα και της γυναίκας είναι να συντελέσει 
ο ένας στην ευτυχία του άλλου. Ο καθένας πρέπει να καλλι-
εργήσει την ευτυχία του άλλου. Πρέπει να αναμιχθούν σαν 
ένα άτομο, χωρίς κανείς από αυτούς να χάσει την ατομικό-
τητά του, που ανήκει στο Θεό.11 

 
Παρέκκλιση από το Ιδεώδες του Θεού 

Πολυγαμία. Η συνήθεια ένας άνδρας να συντηρεί πε-
ρισσότερες συζύγους, είναι αντίθετη προς τη μοναδικότητα 
και την ένωση που ο Θεός εγκαθίδρυσε στον πρώτο γάμο 
στην Εδέμ. Στην πολυγαμία δεν υπάρχει εγκατάλειψη όλων 
των άλλων. Αν και η Βίβλος περιγράφει την πολυγαμία σαν 
μια συνηθισμένη πραγματικότητα στην εποχή των πατριαρ-
χών, η περιγραφή της δείχνει καθαρά ότι αυτοί οι γάμοι δεν 
έφθαναν στο θείο ιδεώδες. Οι διάφορες υποδιαιρέσεις με 
αυτούς τους γάμους καταλήγουν σε ισχυρές αντιπαραθέ-
σεις, σε μνησικακίες και σε αποξένωση (Γεν. ις΄, κθ΄16 - 
λ΄24), χρησιμοποιώντας τα παιδιά ως συναισθηματικά όπλα 
για να προκαλέσουν κακό στα μέλη της οικογένειας. 

Η μονογαμία εξασφαλίζει στα ζευγάρια το αίσθημα της 
συνύπαρξης που ισχυροποιεί τις στενές σχέσεις. Συνειδη-
τοποιούν ότι η σχέση τους είναι μοναδική και κανένας άλλος 
δεν μπορεί συμμετέχει σε ό,τι κάνουν. Η μονογαμική σχέση 
αντικατοπτρίζει πιο καθαρά τη σχέση μεταξύ Χριστού και 
της εκκλησίας Του, και μεταξύ του ατόμου και του Θεού.12 

 
Πορνεία και Μοιχεία. Η παραδεδεγμένη σκέψη και συ-

νήθεια διασαφηνίζει τη μόνιμη δέσμευση κατά την οποία οι 
σύζυγοι είναι πιστοί στο γενετήσιο θέμα ο ένας στον άλλο 
μέχρι θανάτου. Η Γραφή θεωρεί αμαρτία κάθε γενετήσια 
σχέση έξω από το γάμο. Η έβδομη εντολή παραμένει έγκυ-
ρη και αναλλοίωτη: «μη μοιχεύσης». (Έξ. κ΄14). Η παράβα-
σή της δεν επιδέχεται καμιά δικαιολογία. Αυτή η εντολή είναι 
μια αρχή που κρατάει ζηλότυπα τη σχέση του γάμου. 
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Η πλήρης έννοια της βιβλικής άποψης για τη μοιχεία και 
την πορνεία έρχεται σε κάθετη αντίθεση με τη σημερινή α-
νοχή για παρόμοιες δραστηριότητες από «συγκαταβατικούς 
ενήλικες». Πολλά κείμενα τόσο στην Παλαιά όσο και στην 
Καινή Διαθήκη καταδικάζουν αυτή τη συνήθεια. (Λευιτ. κ΄10-
12, Παρ. ς΄24-32, ζ΄6-27, Α΄Κορ. ς΄9,13,18, Γαλ. ε΄19, Ε-
φεσ. ε΄3, Α΄Θεσ. δ΄3, κ.τ.λ.). 

Παρόμοιοι δεσμοί μπορούν να έχουν απώτερα και μα-
κροχρόνια αποτελέσματα. Απατούν το νόμιμο σύντροφό 
τους και μπορούν να τον βλάψουν φυσικά, συναισθηματικά, 
οικονομικά, νομικά και κοινωνικά. Κατ’επέκταση, βλάπτουν 
την οικογένεια, και αν εμπλέκονται παιδιά, αυτά είναι που 
ιδιαίτερα πληγώνονται. Αυτοί οι δεσμοί μπορούν να κατα-
λήξουν σε μετάδοση αφροδίσιων νοσημάτων και να γεννη-
θούν παράνομα παιδιά. Τότε το νέφος του ψεύδους και της 
ατιμίας που πλανάται επάνω στα ζητήματα αυτά, κατα-
στρέφει τόσο πολύ την εμπιστοσύνη, που δεν αποκαθίστα-
ται ποτέ. ΄Ασχετα με τη βιβλική εντολή εναντίον αυτού του 
είδους της ανηθικότητας, οι ατυχείς συνέπειες που απορρέ-
ουν, θα ήταν αρκετές για να μην εμπλακούμε σε αυτή. 

 
Ακάθαρτες Σκέψεις. Αμαρτία δεν είναι μόνο η εξωτερική 

πράξη. Είναι μάλλον θέμα καρδιάς που φθάνει στην πιο 
βαθιά μορφή σκέψης. Αν οι πηγές είναι μολυσμένες, δεν 
υπάρχει πιθανότητα τα ποτάμια να είναι καθαρά. Ο Ιησούς 
είδε ότι το απόθεμα της διάνοιας κινητοποιούσε την αν-
θρώπινη διαγωγή, «διότι εκ της καρδίας εξέρχονται διαλο-
γισμοί πονηροί, φόνοι, μοιχείαι, πορνείαι, κλοπαί, ψευδο-
μαρτυρίαι, βλασφημίαι». (Ματθ. ιε΄19). Στην τάση αυτή α-
νευρίσκει ο Χριστός την πράξη της απιστίας προς τις σκέ-
ψεις και τα αισθήματα. «Ηκούσατε ότι ερρέθη εις τους αρ-
χαίους, Μη μοιχεύσης. Εγώ όμως σας λέγω ότι πας ο βλέ-
πων γυναίκα διά να επιθυμήση αυτήν, ήδη εμοίχευσεν αυ-
τήν εν τη καρδία αυτού.» (Ματθ. ε΄27,28). 

Ολόκληρη βιομηχανία έχει στηθεί για να εκμεταλλεύεται 
τη διαστροφή της φαντασίας. Οι αισθησιακές ταινίες και τα 
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ανάλογα βιβλία που παράγει, δεν έχουν θέση στη χριστιανι-
κή ζωή. ΄Οχι μόνο ενθαρρύνουν τις παράνομες σχέσεις, αλ-
λά επίσης υποβιβάζουν τους άνδρες και τις γυναίκες σε 
σκεύη ηδονής, διαστρέφοντας έτσι την αληθινή έννοια της 
γενετήσιας ορμής και θολώνοντας την εικόνα του Θεού. Οι 
Χριστιανοί καλούνται να έχουν καθαρές σκέψεις και να διά-
γουν αγνή ζωή, επειδή ετοιμάζονται να ζήσουν σε μια αγνή 
κοινωνία στην αιωνιότητα. 

 
Αιμομιξία. Μερικοί γονείς ξεπερνούν τα όρια που καθο-

ρίζουν την υγιή έκφραση της τρυφερότητας προς τα παιδιά 
τους και εισέρχονται σε μια στενή φυσική και συναισθηματι-
κή σχέση μαζί τους. Συχνά αυτή είναι σαν αποτέλεσμα όταν 
έχει παραμεληθεί η φυσιολογική σχέση του άνδρα με τη γυ-
ναίκα, και ένα από τα παιδιά επιλέγεται για να παίξει το ρό-
λο του ή της συζύγου. Αυτή η θολούρα των ορίων μπορεί 
ακόμη να συμβεί ανάμεσα στα αδέλφια ή άλλα μέλη της οι-
κογένειας. 

Η αιμομιξία απαγορευόταν στην Παλαιά Διαθήκη (Λευιτ. 
ιη΄6-29, Δευτ. κζ΄20-23) και καταδικάσθηκε στην Καινή Δια-
θήκη (Α΄Κορ. ε΄1-5). Αυτό το είδος της κατάχρησης βλάπτει 
τη γενετήσια διάπλαση του παιδιού και του δημιουργεί αδι-
καιολόγητο βάρος ντροπής και ενοχής, που ίσως το φέρει 
και στο γάμο του αργότερα. ΄Οταν οι γονείς παραβιάζουν τα 
όρια, βλάπτουν τη διαμόρφωση του αισθήματος της εμπι-
στοσύνης - τόσο ζωτικό για την πίστη στο Θεό. 

 
Διαζύγιο. Μια δήλωση του Χριστού συνοψίζει τη βιβλική 

διδασκαλία σχετικά με το διαζύγιο: «Εκείνο το οποίον ο 
Θεός συνέζευξεν, άνθρωπος ας μη χωρίζη.» (Ματθ. ιθ΄6, 
Μάρκ. ι΄7-9). Ο γάμος είναι άγιος, επειδή ο Θεός τον καθα-
γίασε. Τελικά, ο Θεός είναι που ενώνει τον άνδρα και τη γυ-
ναίκα, και όχι απλώς οι ανθρώπινες λέξεις ή η γενετήσια 
πράξη. Και Αυτός σφράγισε την ένωσή τους. Η χριστιανική 
άποψη του διαζυγίου και ενός δεύτερου γάμου πρέπει να 
στηρίζεται σε βιβλική βάση.  
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Η δήλωση του Χριστού κάνει σαφή τη βιβλική βάση της 
αρχής που περιβάλλει τη χριστιανική αντίληψη του διαζυγί-
ου: ο Θεός είχε πρόθεση ο γάμος να είναι αδιάλυτος. ΄Οταν 
οι Φαρισαίοι Τον ρώτησαν αν η ασυμφωνία στο γάμο απο-
τελεί επαρκή αιτιολογία διαζυγίου, Αυτός παρουσίασε τον 
τύπο γάμου της Εδέμ ως μόνιμη ένωση. ΄Οταν επέμεναν 
αναφερόμενοι στους νόμους του Μωυσή για διαζύγιο, ο 
Χριστός απάντησε: «Ο Μωυσής διά την σκληροκαρδίαν σας 
συνεχώρησεν εις εσάς να χωρίζησθε τας γυναίκας σας. 
Απ’αρχής όμως δεν έγεινεν ούτω.» (Ματθ. ιθ΄8). Και προ-
χώρησε να συμφωνήσει ότι η μόνη νόμιμη αιτιολογία διαζυ-
γίου ήταν η συζυγική απιστία. (Ματθ. ε΄32, ιθ΄9). 

Η απάντησή Του προς τους Φαρισαίους έκανε σαφές ότι 
η άποψή Του για την πιστότητα ήταν πιο βαθιά από ό,τι η 
δική τους άποψη. Από όσα είπε και από τις αρχές σχετικά 
με το γάμο στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη, βεβαιώνε-
ται ότι η πρόθεση του Θεού είναι εκείνοι που παντρεύονται, 
να αντανακλούν την εικόνα του Θεού σε μια μόνιμη ένωση. 

Ακόμη, η απιστία του ενός των συζύγων δε σημαίνει ότι 
οπωσδήποτε ο γάμος πρέπει να καταλήξει σε διαζύγιο. Ο 
δρόμος του σταυρού ενθαρρύνει μια βαθιά μετάνοια και  
συγχώρηση, την απομάκρυνση κάθε ρίζας πικρίας. Ακόμη 
και σε περίπτωση μοιχείας, με τη συγχώρηση και τη συνδι-
αλλακτική δύναμη του Θεού, το πληγωμένο ταίρι θα αναζη-
τούσε να διατηρήσει την αρχική πρόθεση του Θεού στη Δη-
μιουργία. «Από βιβλικής πλευράς, η μοιχεία δεν είναι πιο 
καταστροφική για το γάμο σας από κάθε άλλη αμαρτία . . . 
΄Οταν με προθυμία συγχωρείτε και εγκαταλείπετε την αρνη-
τική στάση, ο Θεός είναι πιο πρόθυμος να σας θεραπεύσει 
και να ανανεώσει την αγάπη σας ο ένας για τον άλλον.»13 

Ενώ το θείο ιδεώδες για το γάμο είναι μια μόνιμη ένωση 
αγάπης που συνεχίζει μέχρι το θάνατο του ενός, σε κάποιες 
περιπτώσεις ένας νόμιμος χωρισμός καθίσταται αναγκαίος 
για παραπτώματα όπως φυσική κακομεταχείριση στο ταίρι 
ή στο παιδί. «Σε κάποιες αστικές νομοθεσίες ένας τέτοιος 
χωρισμός εξασφαλίζεται μόνο με το διαζύγιο, το οποίο κάτω 
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από αυτές τις συνθήκες δεν είναι καταδικαστέο. Αλλά σε 
ένα τέτοιο χωρισμό ή ένα διαζύγιο, όπου δεν εμπλέκεται η 
απιστία, η Γραφή δε δίνει το δικαίωμα ενός δεύτερου γά-
μου, εκτός εάν στο μεταξύ ένας από τους δύο πανδρευθεί, 
κάνοντας έτσι μοιχεία ή πορνεία, ή αν φύγει από τη ζωή.»14 

Εφόσον ο γάμος είναι θείο θέσπισμα, η εκκλησία έχει τη 
μοναδική και ιεροπρεπή ευθύνη να αποτρέψει το διαζύγιο, 
αν όμως αυτό συμβεί, να θεραπεύσει κατά το δυνατόν τις 
πληγές που αυτό προκάλεσε. 

 
Ομοφυλοφιλία. Ο Θεός δημιούργησε άνδρα και γυναί-

κα, και να διαφέρουν και να αλληλοσυμπληρώνονται. Και 
όταν το έκανε, έστρεψε τα γενετήσια αισθήματα προς το 
αντίθετο φύλο. Η διάκριση και σύνδεση που χαρακτηρίζει 
τους ανθρώπους, εκδηλώνεται με την έλξη των δύο φύλων 
για να σχηματίσουν μια ολοκληρωμένη σχέση. 

Σε μερικές περιπτώσεις, η αμαρτία επηρέασε ακόμη και 
αυτή τη βασική σχέση, δημιουργώντας ένα φαινόμενο, που 
ονομάσθηκε αντιστροφή. Σε παρόμοιες περιπτώσεις, η φυ-
σιολογική τάση προς το αντίθετο φύλο παρουσιάζεται αντί-
στροφη, δημιουργώντας ένα βασικό γενετήσιο προσανατο-
λισμό προς άτομα του ιδίου γένους. 

Η Γραφή καταδικάζει την εφαρμογή της ομοφυλοφιλίας 
με ισχυρές αρνητικές λέξεις. (Γέν. ιθ΄4-10, Ιούδα 7,8, Λευιτ. 
ιη΄22, κ΄13, Ρωμ. α΄26-28, Α΄Τιμ. α΄8-10). Οι συνήθειες αυ-
τού του τύπου δημιουργούν σοβαρή διαστρέβλωση της ει-
κόνας του Θεού στους άνδρες και στις γυναίκες. 

«Επειδή πάντες ήμαρτον και υστερούνται της δόξης του 
Θεού» (Ρωμ. γ΄23), οι Χριστιανοί πρέπει να ασχοληθούν με 
τη σωτηρία εκείνων που έχουν προσβληθεί από αυτή την 
ακαταστασία. Θα αντανακλούν τη στάση του Χριστού απέ-
ναντι στη γυναίκα η οποία συνελήφθη για μοιχεία: «Ουδέ 
εγώ σε καταδικάζω. ΄Υπαγε και εις το εξής μη αμάρτανε.» 
(Ιωάν. η΄11). ΄Οχι μόνο εκείνοι που έχουν επηρεασθεί από 
την τάση της ομοφυλοφιλίας, αλλά και τα πρόσωπα εκείνα 
που έχουν παγιδευθεί σε διαγωγή ή σε σχέσεις που προκα-
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λούν φόβο, αισχύνη και ενοχή χρειάζονται ένα συμπαθητικό 
αυτί κάποιου εκπαιδευμένου και πεπειραμένου Χριστιανού 
συμβούλου. Καμιά συμπεριφορά δεν είναι πέρα από τις δυ-
νατότητες της θεραπευτικής χάρης του Θεού. 

 
Η Οικογένεια 

Αφού ο Θεός δημιούργησε τον Αδάμ και την Εύα, τους 
έδωσε την κυριαρχία του κόσμου. (Γέν. α΄26, β΄15). Έκαναν 
την πρώτη οικογένεια, την πρώτη εκκλησία και ξεκίνησαν 
την πρώτη κοινωνία. Έτσι, η κοινωνία οικοδομήθηκε επάνω 
στο γάμο και στην οικογένεια. Επειδή ήταν οι πρώτοι κάτοι-
κοι ως άνθρωποι επάνω στη γη, ο Θεός τους έδωσε την 
εντολή: «Αυξάνεσθε και πληθύνεσθε και γεμίσατε την γην 
και κυριεύσατε αυτήν.» (Γέν. α΄28). 

Οι δημογραφικές στατιστικές του κόσμου δείχνουν ότι 
ένα ακατοίκητο μέρος δεν αναζητάει πλέον να κατοικηθεί 
και να κατακτηθεί. Αλλά τα χριστιανικά ζευγάρια που απο-
φασίζουν να φέρουν παιδιά στον κόσμο, έχουν ακόμη την 
υποχρέωση της ανατροφής των παιδιών τους με παιδεία 
και νουθεσία Κυρίου. Πριν ένα ζευγάρι ξεκινήσει αυτή την 
πορεία, πρέπει να λάβει υπόψη το ιδεώδες του Θεού για 
την οικογένεια. 

 
Γονείς 
1. Ο Πατέρας. Η Γραφή έδωσε στο σύζυγο και πατέρα 

την ευθύνη να είναι η κεφαλή και ο ιερέας στο σπιτικό του. 
(Κολ. γ΄18-21, Α΄Πέτρ. γ΄1-8). Αυτός γίνεται ένας τύπος του 
Χριστού, η κεφαλή της εκκλησίας. «Διότι ο ανήρ είναι κεφα-
λή της γυναικός, καθώς και ο Χριστός κεφαλή της εκκλησί-
ας, και αυτός είναι ο σωτήρ του κόσμου. Αλλά καθώς η εκ-
κλησία υποτάσσεται εις τον Χριστόν, ούτω και αι γυναίκες 
ας υποτάσσονται εις τους άνδρας αυτών κατά πάντα. Οι 
άνδρες αγαπάτε τας γυναίκας σας, καθώς και ο Χριστός 
ηγάπησε την εκκλησίαν και παρέδωκεν εαυτόν υπέρ αυτής, 
διά να αγιάση αυτήν, καθαρίσας με τον λουτρόν του ύδατος 
διά του λόγου. Διά να παραστήση αυτήν εις εαυτόν ένδοξον 
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εκκλησίαν, μη έχουσαν κηλίδα, ή ρυτίδα, ή τι των τοιούτων, 
αλλά διά να ήναι αγία και άμωμος. Ούτω χρεωστούσιν οι 
άνδρες να αγαπώσι τας εαυτών γυναίκας ως τα εαυτών 
σώματα. ΄Οστις αγαπά την εαυτού γυναίκα, εαυτόν αγαπά.» 
(Εφεσ. ε΄23-28). 

΄Οπως ο Χριστός οδηγεί την εκκλησία, άνδρας και γυναί-
κα «και οι δύο να είναι υποχωρητικοί, αλλά ο λόγος του 
Θεού δίνει προτίμηση στην κρίση του άνδρα», εκτός αν εί-
ναι θέμα συνείδησης.16 Συγχρόνως όμως έχει την ευθύνη να 
τη σέβεται σαν προσωπικότητα. 

΄Οπως ο Χριστός επέδειξε μια τρυφερή ηγεσία μέχρι που 
έφθασε στο σταυρό ως δούλος, έτσι και ο άνδρας πρέπει 
να ηγείται θυσιαζόμενος. «Ο νόμος του Χριστού είναι σοφία 
και αγάπη, και όταν οι άνδρες εκπληρώνουν τις υποχρεώ-
σεις τους προς τις γυναίκες τους, θα χρησιμοποιήσουν την 
εξουσία με την ίδια τρυφερότητα όπως ο Χριστός τη χρησι-
μοποιεί απέναντι στην εκκλησία. ΄Οταν το Πνεύμα του Χρι-
στού ελέγχει τον άνδρα, η υποταγή της γυναίκας θα έχει 
μόνο σαν αποτέλεσμα την ηρεμία και το όφελος, γιατί αυτός 
θα  απαιτήσει από αυτή μόνο ό,τι θα είναι για το καλό της, 
και με τον ίδιο τρόπο που ο Χριστός απαιτεί υποταγή από 
την εκκλησία . . .  Αυτοί που έχουν το ρόλο του συζύγου, ας 
μελετήσουν τα λόγια του Χριστού, όχι για να δουν μέχρι πού 
φθάνει η υποταγή της γυναίκας, αλλά πώς μπορούν να έ-
χουν το πνεύμα του Χριστού, να εξαγνισθούν, να εκλεπτυν-
θούν και να είναι κατάλληλοι ως κύριοι στο σπιτικό τους.»17 

Ως ιερέας της οικογένειας, όπως ο Αβραάμ, ο πατέρας 
θα συγκεντρώνει την οικογένειά του στην αρχή της ημέρας 
και θα τους εναποθέτει στη φροντίδα του Θεού. Το βράδυ 
θα τους οδηγεί στη δοξολογία και στην ευχαριστία προς το 
Θεό για τις ευλογίες που τους επιδαψίλευσε. Η οικογενειακή 
λατρεία θα είναι ο δεσμός που τους ενώνει - ο χρόνος που 
δίνει προτεραιότητα στο Θεό μέσα στην οικογένεια.18  

Ο συνετός πατέρας διαθέτει χρόνο για τα παιδιά του. 
Ένα παιδί μπορεί να πάρει πολλά μαθήματα από τον πατέ-
ρα, όπως σεβασμός και αγάπη για τη μητέρα, αγάπη για το 
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Θεό, η σπουδαιότητα της προσευχής, αγάπη προς τους 
άλλους ανθρώπους, τρόπος εργασίας, σεμνότητα, αγάπη 
για τη φύση και για τα πράγματα που ο Θεός έκανε. Αλλά 
αν ο πατέρας δεν είναι ποτέ στο σπίτι, το παιδί στερείται 
αυτού του προνομίου και της χαράς. 

2. Η μητέρα. Η μητρότητα είναι η επίγεια εμπειρία που 
απαιτεί την πιο στενή επικοινωνία με το Θεό. «Ο βασιλιάς 
στο θρόνο του δεν έχει υψηλότερο έργο από αυτό της μητέ-
ρας. Η μητέρα είναι η βασίλισσα στο σπιτικό της. Αυτή έχει 
την ισχύ να διαμορφώσει το χαρακτήρα των παιδιών της, 
για να γίνουν κατάλληλα για την ανώτερη, αιώνια ζωή. Ακό-
μη και ένας άγγελος δεν καλείται για ανώτερη αποστολή, 
γιατί κάνοντας αυτό το έργο, η ίδια προσφέρει υπηρεσία στο 
Θεό . . .  Ας συνειδητοποιήσει την αξία του έργου της, και 
ας ενδυθεί όλη την πανοπλία του Θεού για να αντισταθεί 
στον πειρασμό να προσαρμοσθεί στα δεδομένα του κό-
σμου. Το έργο της είναι για τώρα και για την αιωνιότητα.»19 

Κάποιος μέσα στο σπίτι πρέπει να φέρει την τελική ευ-
θύνη για το χαρακτήρα των παιδιών. Η διαπαιδαγώγηση 
του παιδιού δεν μπορεί να γίνει στην τύχη ή να ανατεθεί σε 
άλλους, γιατί κανείς δεν αισθάνεται το ίδιο για το παιδί ό-
πως οι γονείς. Ο Θεός δημιούργησε τη μητέρα με την ικα-
νότητα να φέρει το παιδί στο σώμα της, να το θηλάσει, να 
το αναθρέψει και να το αγαπάει. Αν για τη μητέρα δεν υ-
πάρχουν άσχημες οικονομικές καταστάσεις και αν αυτή δεν 
αντικαθιστά και τον πατέρα, θα έχει το μοναδικό προνόμιο 
να παραμείνει με τα παιδιά της όλη την ημέρα. Μπορεί να 
χαίρεται συνεργαζόμενη με το Θεό για τη διαμόρφωση του 
χαρακτήρα τους για την αιωνιότητα. 

«Κάποιος σε μια σχέση χρειάζεται να θεωρήσει την οικο-
γένεια σαν μια σταδιοδρομία . . . Το να αναλάβει μια γυναί-
κα τη σταδιοδρομία της μητέρας και της συζύγου είναι ένα 
υπέροχο έργο ζωής στον εικοστόν αιώνα, και μια εργασία 
με πολύ πάθος. Σπατάλη προσπάθειας; ΄Αχαρο έργο; Ανά-
ξια σκλαβιά; ΄Οχι. Μια πολύ συναρπαστική δυνατότητα για 
αναχαίτιση της παλίρροιας, για διάσωση της ανθρωπότη-
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τας, για επιρροή της ιστορίας, για κάτι που θα γίνει αισθητό 
και ακουστό σε συνεχώς διευρυνόμενους κύκλους.»21 

Στην εποχή της Παλαιάς Διαθήκης, το όνομα ενός προ-
σώπου αποτελούσε μια σύντομη περιγραφή αυτού που το 
είχε. Η Εύα έλαβε το όνομά της μετά την πτώση. (Γέν. 
γ΄20). Επειδή θα γινόταν η μητέρα όλων των ανθρώπων, το 
όνομά της (στα εβραϊκά χαβά) παράγεται από τη λέξη 
«ζωή» (εβραϊκά χαή). Αντικατοπτρίζει την υπέροχη τιμητική 
θέση που κατέχει στην ιστορία της ανθρώπινης φυλής. 

΄Οπως η τεκνοποίηση δεν ήταν το μοναδικό και απο-
κλειστικό δικαίωμα του Αδάμ ή της Εύας, έτσι και κανείς δεν 
είχε την αποκλειστικότητα του γονιού. Και οι δύο έπρεπε να 
συμμετέχουν στην ευθύνη αυτή. Και αυτό πρέπει να ισχύει 
τώρα, όχι μόνο να φέρουν τα παιδιά, αλλά και να τα ανα-
θρέψουν. Ο κάθε γονιός έχει ορισμένες ευθύνες, και πρέπει 
να τις επιτελέσει για τον Κύριο. «Ιδού, η κληρονομία του 
Κυρίου είναι τα τέκνα. Μισθός αυτού ο καρπός της κοιλίας.» 
(Ψάλμ. ρκζ΄3). 

 
Παιδιά.  
1. Προτεραιότητα. Πέρα από τη δέσμευση προς τον 

Κύριο και το σύζυγό τους, οι γονείς δεν έχουν ανώτερη ευ-
θύνη από αυτή προς τα παιδιά, τα οποία έφεραν στον κό-
σμο. Πρέπει να τοποθετήσουν το συμφέρον των παιδιών 
τους πριν από τη δική τους προαγωγή και άνεση. Δεν ήταν 
επιλογή των παιδιών να έρθουν στον κόσμο, και πρέπει να 
δοθεί σε αυτά το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα για τη ζωή. Ε-
πειδή οι προγενέθλιες επιρροές επηρεάζουν ζωτικά την 
πνευματική, διανοητική και φυσική υγεία, η προτεραιότητα 
για την ευτυχία του παιδιού πρέπει να ξεκινήσει πριν από τη 
γέννησή του.22 

2. Αγάπη. Η αγάπη των γονέων πρέπει να είναι χωρίς 
όρους και έτοιμη για θυσία. Και αν ακόμη δε θα βρει την 
πλήρη ανταπόκριση, τα παιδιά πρέπει να την έχουν, για να 
έχουν μια καλή εικόνα για τον εαυτό τους και συναισθηματι-
κή υγεία στη ζωή τους. Τα παιδιά που πρέπει να κερδίσουν 
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την αγάπη, ή αισθάνονται απορριμμένα και παραμελημένα, 
θα προσπαθήσουν να επιτύχουν την αγάπη των γονέων με 
μια ανεπιθύμητη συμπεριφορά που θα ριζωθεί και θα γίνει 
συνήθεια. 

Τα παιδιά που είναι βέβαια για την αγάπη των γονέων 
τους, θα δημιουργήσουν επαφές με τους άλλους. Θα διδα-
χθούν να δίνουν καθώς και να παίρνουν, και ότι έχουν λό-
γους να υπάρχουν πέρα από τον εαυτό τους. Καθώς ανα-
πτύσσονται σαν παιδιά, μαθαίνουν να δοξάζουν το Θεό. 

3. Δέσμευση. Οι χριστιανοί γονείς πρέπει να αφιερώ-
σουν τα παιδιά τους στην υπηρεσία του Θεού από την πιο 
μικρή ηλικία τους. Οι εκκλησίες των Αντβεντιστών της Ε-
βδόμης Ημέρας εφαρμόζουν αυτή την αφιέρωση με μια α-
πλή τελετή κατά την οποία οι γονείς παρουσιάζουν τα παι-
διά τους με προσευχή στο Θεό, όπως ο Ιωσήφ και η Μαρία 
στο ναό παρουσίασαν το βρέφος Ιησού στο Θεό. (Λουκά 
β΄22-39). Με τον τρόπο αυτόν το παιδί αρχίζει τη ζωή του 
σαν ένα μέλος της εκτεταμένης πνευματικής οικογένειας. Τα 
μέλη της εκκλησίας συμμετέχουν στην κοινωνική και πνευ-
ματική ανάπτυξη του νεαρού ατόμου σαν παιδί του Θεού 
και μέλος του σώματος του Χριστού. 

Κατά την τελετή αυτή οι γονείς αφιερώνονται επίσης να 
καθοδηγήσουν το παιδί στο δρόμο του Κυρίου, έτσι που η 
εικόνα Του να διαμορφωθεί στο παιδί. Για να φθάσουν στο 
σκοπό αυτόν, οι γονείς θα φέρνουν τα παιδιά τους στη Σχο-
λή του Σαββάτου και στην εκκλησία τακτικά, ώστε τα μικρά 
να αποτελέσουν μέρος του σώματος του Χριστού από μικρή 
ηλικία. Έτσι, καθώς το παιδί φθάνει σε ηλικία για το σχολεί-
ο, οι γονείς και η εκκλησία θα καταβάλουν κάθε προσπά-
θεια για να αποκτήσει χριστιανική εκπαίδευση που θα καλ-
λιεργεί αυτή την αγάπη του παιδιού για το Θεό και πολύ αρ-
γότερα. 

4. Καρτερικότητα. Η πνευματική διδασκαλία που οι γο-
νείς δίνουν, είναι μια συνεχής διαδικασία που εισέρχεται σε 
κάθε φάση της ζωής του παιδιού. «Θέλεις διδάσκει αυτούς 
[τους λόγους] επιμελώς εις τα τέκνα σου, και περί αυτών 
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θέλεις ομιλεί καθήμενος εν τη οικία σου, και περιπατών εν 
τη οδώ, και πλαγιάζων, και εγειρόμενος. Και θέλεις δέσει 
αυτούς δια σημείον επί της χειρός σου και θέλουσιν είσθαι 
ως προμετωπίδια μεταξύ των οφθαλμών σου, Και θέλεις 
γράψει αυτούς επί τους παραστάτας της οικίας σου, και επί 
τας πύλας σου.» (Δευτ. ς΄7-9, ια΄18). 

Το παιδί επηρεάζεται από όλη την ατμόσφαιρα του σπι-
τιού. Οι γονείς μόνο με οικογενειακή λατρεία μπορούν να α-
ναπτύξουν την πνευματικότητα. Αυτό πρέπει να συμβεί με 
τη συνεχή εμπιστοσύνη τους στον Ιησού. Πρέπει να εκδη-
λωθεί στον τρόπο ζωής τους, στην ενδυμασία, ακόμη και 
στη διακόσμηση του σπιτιού. Το παιδί να αναγνωρίζει το 
Θεό ως στοργικό Πατέρα είναι ζωτικό για τη χριστιανική α-
νάπτυξή του. 

5. Εκμάθηση υπακοής. «Δίδαξον το παιδίον εν τη αρχή 
της οδού αυτού, και δεν θέλει απομακρυνθή απ’αυτής ουδέ 
όταν γηράση.» (Παρ. κβ΄6). Τι συνεπάγεται αυτή η διαπαι-
δαγώγηση; Η μαθητεία υποδηλώνει περισσότερο από τιμω-
ρία. Η τιμωρία συνήθως έχει να κάνει με το παρελθόν, ενώ 
η μαθητεία προσβλέπει στο μέλλον. Η μαθητεία είναι μια 
διαδικασία παιδαγώγησης κατά την οποία ένας νέος μαθη-
τεύεται κοντά στους γονείς του στην παιδεία, στην καθοδή-
γηση, στο παράδειγμα. Αυτό σημαίνει να διδαχθεί τις 
σπουδαίες αρχές όπως η νομιμοφροσύνη, η αλήθεια, η ε-
πιείκεια, η συνέπεια, η υπομονή, η τάξη, το έλεος, η γενναι-
οδωρία και η εργασία. 

΄Οταν τα παιδιά μαθαίνουν από νωρίς να υπακούουν 
στους γονείς τους ανεπιφύλακτα, η εξουσία δεν προκαλεί 
πρόβλημα στη ζωή τους. Αλλά είναι επίσης σπουδαίος και 
ο διδασκόμενος τύπος της υπακοής. Η αληθινή υπακοή 
προέρχεται όχι επειδή αποτελεί απαίτηση, αλλά επειδή α-
ναβλύζει από μέσα. Το μυστικό αυτής της υπακοής βρίσκε-
ται στην αναγέννηση. 

«Ο άνθρωπος που προσπαθεί να τηρήσει τις εντολές 
του Θεού απλώς από αίσθημα υποχρέωσης - επειδή απαι-
τείται να το κάνει - ποτέ δε θα νιώσει τη χαρά της υπακοής. 
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Δεν υπακούει . . . Η αληθινή υπακοή είναι μια εξωτερίκευση 
εσωτερικής αρχής. Αναβλύζει από την αγάπη της δικαιοσύ-
νης, από την αγάπη του νόμου του Θεού. Η ουσία όλης της 
δικαιοσύνης είναι η νομιμοφροσύνη στο Λυτρωτή μας. Αυτό 
θα μας οδηγήσει να κάνουμε το σωστό επειδή είναι σωστό,  
επειδή κάνοντας το σωστό ευαρεστούμε το Θεό.»24 

6. Κοινωνικοποίηση και ανάπτυξη της γλώσσας. Ξε-
κινώντας από την οικογένεια, τα παιδιά γίνονται κοινωνικά 
μέλη της ανθρώπινης φυλής, με όλες τις ευθύνες και όλα τα 
προνόμια που συνεπάγονται. Κοινωνικοποίηση είναι η δια-
δικασία με την οποία τα παιδιά μαθαίνουν τις βασικές τεχνι-
κές με τις οποίες λειτουργεί η κοινωνία. Η γλώσσα με όλες 
τις αποχρώσεις της επικοινωνίας είναι η πρώτη τεχνική που 
το παιδί πρέπει να μάθει. Η γλώσσα που χρησιμοποιείται 
στο σπίτι πρέπει να είναι προσεγμένη, έτσι που να αποκα-
λύπτει το χαρακτήρα του Θεού. Το παιδί πρέπει να ακούει 
συχνά χαρούμενες και αυθόρμητες εκφράσεις τρυφερότητας 
ανάμεσα στα μέλη της οικογένειας, και δοξολογίες προς το 
Θεό. 

7. Ταυτότητα φύλου. Μέσα στην οικογένεια, και με μια 
υγιεινή αλληλεπίδραση μεταξύ αρρένων και θηλέων, τα 
παιδιά μαθαίνουν να λειτουργούν σαν άνδρες και γυναίκες 
μέσα στην κοινωνία. Οι μεγάλοι πρέπει να τα διδάξουν την 
ομορφιά της ανάπτυξής τους σαν αγόρι ή κορίτσι μέσα από 
ορθές και κατάλληλες πληροφορίες. Είναι επίσης ευθύνη 
τους να διαφυλάξουν τα παιδιά τους από γενετήσια κακο-
ποίηση. 

8. Μαθήτευση των αξιών. Μια βασική λειτουργία κοινω-
νικοποίησης στο σπιτικό είναι να εξασφαλισθεί η αφομοίω-
ση των αξιών υιοθετημένων από την οικογένεια. Οι αξίες 
της οικογένειας και οι θρησκευτικές πεποιθήσεις δε συμπί-
πτουν πάντοτε. Οι γονείς μπορεί να απαιτούν να γίνουν 
αποδεκτές κάποιες θρησκευτικές αρχές, αλλά οι αξίες που 
δίνουν σαν υπόδειγμα στο παιδί μπορεί να μην είναι σύμ-
φωνες με εκείνες τις αρχές. Είναι σπουδαίο λοιπόν οι γονείς 
να δείχνουν συνέπεια. 
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Η Οικογένεια σε Πλατιά Έννοια. Ο γάμος, όπως ο 

Θεός τον σχεδίασε, είναι αποκλειστικός, η οικογένεια όμως 
όχι. Σε μια κοινωνία με συνεχή κίνηση, σπάνια βρίσκει κα-
νείς μεγάλες οικογένειες - παππούδες και γιαγιάδες, αδέλ-
φια, ξαδέλφια - να ζουν όλοι κοντά-κοντά. Η εκκλησιαστική 
οικογένεια μπορεί να βοηθήσει εκείνους που είναι μακριά 
από την οικογένεια ή δεν έχουν οικογένεια, να βρουν μια 
αληθινή έννοια αξίας και ύπαρξης. Εδώ επίσης όταν υπάρ-
χει μόνο ένας γονιός, μπορεί να βρει ένα ζεστό μέρος όπου 
θα αναθρέψει τα παιδιά του με αγάπη και τρυφερότητα. Και 
η εκκλησία μπορεί να εξασφαλίσει κατάλληλους τύπους ρό-
λων που ίσως να λείπουν από το σπιτικό. 

Μαθαίνοντας να αγαπούν τους ηλικιωμένους στην εκ-
κλησία, τα παιδιά μαθαίνουν το σεβασμό. Και οι ηλικιωμένοι 
μπορούν να έχουν την εμπειρία της ικανοποίησης να χαί-
ρονται και να αγαπούν τα μικρά. «Μη με εγκαταλίπης μηδέ 
μέχρι του γήρατος και της πολιάς, Θεέ, εωσού κηρύξω τον 
βραχίονά σου εις ταύτην την γενεάν, την δύναμίν σου εις 
πάντας τους μεταγενεστέρους.» (Ψαλμ. οα΄18). 

Ο Θεός περιβάλλει με ιδιαίτερο σεβασμό τα γηρατειά λέ-
γοντας: «Η πολιά είναι στέφανος δόξης, ευρισκομένη εν τη 
οδό της δικαιοσύνης» (Παρ. ις΄31), και «έως του γήρατός 
σας εγώ αυτός είμαι, και έως των λευκών τριχών εγώ θέλω 
σας βαστάσει. Εγώ σας έκαμα και εγώ θέλω σας σηκώσει. 
Ναι, εγώ θέλω σας βαστάσει και σας σώσει.» (Ησ. μς΄4). 

Στην εκκλησία ένας γονιός χωρίς ταίρι μπορεί να βρει μια 
ιδιαίτερη θέση για αγάπη και τρυφερότητα, καθώς και να 
μοιρασθεί με άλλους τη δική του αγάπη και ενέργεια. Με τη 
διακονία της εκκλησίας μπορούν να αισθανθούν τη φροντί-
δα του Θεού γι’αυτούς. «Ναι, σε ηγάπησα αγάπησιν αιώνι-
ον, διά τούτο σε είλκυσα με έλεος.» (Ιερ. λα΄3). 

Είναι μέρος της «καθαράς θρησκείας» να φροντίσει κα-
νείς ιδιαίτερα τους έχοντες ανάγκη. (Ιακ, α΄27, Έξ. κβ΄22. 
Δευτ. κδ΄17, κς΄12, Παρ. κγ΄10, Ησ. α΄17). Η εκκλησιαστική 
οικογένεια έχει ιδιαίτερη ευκαιρία να προμηθεύσει ένα λιμά-



22.  Γάμος και οικογένεια 

 489

νι, ένα καταφύγιο, έναν τόπο διαμονής σε εκείνους που δεν 
έχουν οικογένεια. Αυτή μπορεί να περιβάλει και να συμπε-
ριλάβει κάθε μέλος στην ιδιαίτερη ενότητα που ο Χριστός 
είπε ότι θα ήταν το χαρακτηριστικό της ίδιας της Χριστιανο-
σύνης. (Ιωάν. ιζ΄20-23). 

 
Η Επιστροφή 

Επειδή η οικογένεια είναι η ίδια η ζωή της εκκλησίας και 
της κοινωνίας, η χριστιανική οικογένεια η ίδια θα είναι το 
όργανο να κερδιθούν και να διατηρηθούν τα μέλη της για 
τον Κύριο. Τα ύστατα εδάφια της Παλαιάς Διαθήκης αποτε-
λούν μια προφητεία που θα εκπληρωθεί πριν από την επι-
στροφή του Κυρίου. «Ιδού, εγώ θέλω αποστείλει προς εσάς 
Ηλίαν τον προφήτην, πριν έλθη η ημέρα του Κυρίου η με-
γάλη και επιφανής. Και αυτός θέλει επιστρέψει την καρδίαν 
των πατέρων προς τα τέκνα, και την καρδίαν των τέκνων 
προς τους πατέρας.» (Μαλ. δ΄5,6). Ενώ πολλές δυνάμεις 
σήμερα προσπαθούν να απομακρύνουν τα μέλη από την 
οικογένεια, η κλήση του Θεού είναι για επανένωση, για νέα 
στερέωση, για επιστροφή και για αποκατάσταση. Και αυτές 
οι οικογένειες που ανταποκρίνονται στο κάλεσμά Του, θα 
έχουν μια δύναμη που θα αποκαλύψουν την αληθινή Χρι-
στιανοσύνη. Οι εκκλησίες αποτελούμενες από παρόμοιες 
οικογένειες, θα αναπτυχθούν. Τα βλαστάρια τους δε θα α-
πομακρυνθούν. Θα δίνουν στον κόσμο μια καθαρή εικόνα 
του Θεού. 
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Οι Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης   
Ημέρας  Πιστεύουν . . . 
 

Υπάρχει ένα αγιαστήριο στον ουρανό, η αληθινή 

σκηνή την οποία έκανε ο Θεός και όχι ο άνθρω-

πος. Εκεί ο Χριστός διακονεί υπέρ ημών, αξιο-

ποιώντας για τους πιστούς τα ευεργετήματα της ε-

ξιλαστήριας θυσίας Του που πρόσφερε μια για πά-

ντα στο σταυρό. Ενθρονίσθηκε ως αρχιερέας μας 

και ξεκίνησε τη μεσιτική διακονία Του με την ανά-

ληψή Του. Το 1844, στο τέλος της προφητικής πε-

ριόδου των 2300 ημερονυκτίων, εισήλθε στη δεύτε-

ρη και τελευταία φάση της εξιλαστικής διακονίας 

Του. Είναι ένα έργο διερευνητικής κρίσης, το οποίο 

αποτελεί μέρος της ύστατης διευθέτησης της αμαρ-

τίας και συμβολιζόταν με τον καθαρισμό του αρ-

χαίου εβραϊκού αγιαστηρίου κατά την Ημέρα του 

Εξιλασμού. Στη συμβολική αυτή τελετουργία το α-

γιαστήρο καθαριζόταν με το αίμα του θυσιαζομένου 

ζώου, ενώ τα επουράνια καθαρίζονται με την τέλεια 

θυσία του αίματος του Ιησού. Η διερευνητική κρίση 

αποκαλύπτει στις ουράνιες υπάρξεις ποιοι μεταξύ 
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των νεκρών κοιμήθηκαν εν Χριστώ, και κατά συνέ-

πεια κρίνονται άξιοι να έχουν μέρος στην πρώτη 

ανάσταση. Επίσης γίνεται φανερό ποιοι μεταξύ των 

ζώντων μένουν εν Χριστώ, φυλάττοντας τις εντολές 

του Θεού και την πίστη του Ιησού, και κατά συνέ-

πεια είναι έτοιμοι για μετάβαση στην αιώνια βασι-

λεία Του. Αυτή η κρίση δικαιώνει την απόφαση του 

Θεού να σώσει εκείνους οι οποίοι πιστεύουν στον 

Ιησού. Διακηρύττει πως όσοι έμειναν πιστοί στο 

Θεό, θα λάβουν τη βασιλεία. Η ολοκλήρωση αυτής 

της διακονίας θα σημειώσει το κλείσιμο της χάρης 

για τους ανθρώπους πριν από τη Δευτέρα Παρου-

σία.- 

Βασικές Διδαχές, 23 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 23 
 

Η ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 
ΣΤΟ ΟΥΡΑΝΙΟ ΑΓΙΑΣΤΗΡΙΟ 

 
Φθάνει η ώρα της εσπερινής θυσίας. Ο ιερέας στέκεται 

στην αυλή του ναού στην Ιερουσαλήμ, έτοιμος να προσφέ-
ρει το αρνί ως θυσία. Καθώς σηκώνει το μαχαίρι να σφάξει 
το θύμα, η γη συνταράσσεται. Τρομοκρατημένος, αφήνει το 
μαχαίρι από τα χέρια του, και το αρνί διαφεύγει. Μέσα στη 
βοή του σεισμού ακούει ένα θόρυβο από ισχυρό ξέσχισμα 
σαν ένα αόρατο χέρι να σχίζει το καταπέτασμα του ναού 
από πάνω μέχρι κάτω. 

Στην πόλη ένα αναρίθμητο πλήθος συνόδευε ένα σταυ-
ρό. ΄Οταν ο Ιησούς, ο Πασχαλινός Αμνός του Θεού, ανα-
φώνησε «τετέλεσται»,πέθανε για τις αμαρτίες του κόσμου. 

Ο τύπος συνάντησε το αντίτυπο. Το ίδιο το γεγονός που 
οι λειτουργίες του ναού έδειχναν στο διάβα των αιώνων, 
τώρα έλαβε χώρα. Ο Σωτήρας εκπλήρωσε την εξιλαστήρια 
θυσία Του, και εφόσον το σύμβολο συναντήθηκε με την 
πραγματικότητα, οι τελετές που προδιέγραφαν αυτή τη θυ-
σία παραμερίσθηκαν. Έτσι, κατανοείται το σχισμένο κατα-
πέτασμα, το πεσμένο μαχαίρι, το αρνί που διέφυγε. 

Αλλά η ιστορία της σωτηρίας επεκτείνεται. Προσπερνάει 
το σταυρό. Η ανάσταση του Ιησού και η ανάληψη στρέφουν 
την προσοχή μας προς το ουράνιο αγιαστήριο, όπου όχι 
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πια ως Αμνός, αλλά ως ιερέας λειτουργεί. Η άπαξ διά πα-
ντός θυσία προσφέρθηκε (Εβρ. θ΄28). Τώρα αξιοποιεί για 
όλους τα ευεργετήματα της εξιλαστήριας θυσίας Του. 

 
Το Αγιαστήριο στον Ουρανό 

Ο Θεός καθοδήγησε το Μωυσή να κατασκευάσει ως επί-
γειο τόπο κατοικίας Του (΄Εξ. κε΄8) το πρώτο αγιαστήριο, το 
οποίο λειτουργούσε σύμφωνα με την πρώτη διαθήκη. (Εβρ. 
θ΄1). Αυτός ήταν ο τόπος όπου ο λαός διδάχθηκε την οδό 
της σωτηρίας. Περίπου 400 χρόνια αργότερα, ο μόνιμος 
ναός στην Ιερουσαλήμ κτίσθηκε από το βασιλιά Σολομώντα 
και αντικατέστησε τη φορητή σκηνή του Μωυσή. Μετά την 
καταστροφή του ναού από το Ναβουχοδονόσορ, οι εξόρι-
στοι που επέστρεψαν από τη βαβυλωνιακή αιχμαλωσία, 
έκτισαν το δεύτερο ναό, τον οποίον ο Ηρώδης ο Μέγας ε-
ξωράισε, και τον οποίον οι Ρωμαίοι κατέστρεψαν το 70 μ.Χ.  

Η Καινή Διαθήκη αποκαλύπτει ότι η νέα διαθήκη έχει και 
αυτή ένα αγιαστήριο, αυτό που είναι στον ουρανό. Στο αγι-
αστήριο αυτό ο Χριστός λειτουργεί ως αρχιερέας «εν δεξιά 
του θρόνου της μεγαλωσύνης». Αυτό το αγιαστήριο είναι η 
σκηνή η αληθινή «την οποίαν κατεσκεύασεν ο Κύριος και 
ουχί άνθρωπος». (Εβρ. η΄1,2).1 Στο όρος Σινά δείχθηκε στο 
Μωυσή «ο τύπος», το αντίγραφο ή το υπόδειγμα σε μικρο-
γραφία του ουράνιου αγιαστηρίου. (Έξ. κε΄9,40).2  Η Γραφή 
ονομάζει το αγιαστήριο που κατασκευάσθηκε «τύποι των 
επουρανίων» και τα «άγια, αντίτυπα των αληθινών». (Εβρ. 
θ΄23,24). Λοιπόν, το επίγειο αγιαστήριο και οι λειτουργίες 
του μας δίνουν μια ειδική ενόραση για το ρόλο του ουράνιου 
αγιαστηρίου. 

Σε όλες τις σελίδες της η Γραφή το έχει ως δεδομένο την 
ύπαρξη του ουράνιου αγιαστηρίου ή ναού. (Ψαλμ. ια΄4, 
ρβ΄19, Μιχ. α΄2,3).3 Σε όραμα, ο Ιωάννης ο Αποκαλυπτής 
είδε το ουράνιο αγιαστήριο. Το περιέγραψε ως «ο ναός της 
σκηνής του μαρτυρίου» (Αποκ. ιε΄5) και «ο ναός του Θεού 
εν τω ουρανώ», (Αποκ. ια΄19). Εκεί είδε τα αντικείμενα, των 
οποίων αντίγραφα επίπλωναν τα ΄Αγια στο επίγειο αγια-
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στήριο, όπως η επτάφωτος λυχνία (Αποκ. α΄12) και το θυ-
σιαστήριο του θυμιάματος (Αποκ. η΄3). Επίσης είδε εκεί την 
κιβωτό της διαθήκης, η οποία ήταν όπως αυτή στα επίγεια 
΄Αγια των Αγίων. (Αποκ. ια΄19).  

Το ουράνιο θυσιαστήριο του θυμιάματος είναι τοποθετη-
μένο ενώπιον του θρόνου του Θεού (Αποκ. η΄3, θ΄13), ο 
οποίος είναι στον ουράνιο ναό του Θεού. (Αποκ. δ΄2, ζ΄15, 
ις΄17). Έτσι, η σκηνή της αίθουσας του ουράνιου θρόνου 
(Δαν. ζ΄9,10) είναι ο ουράνιος ναός ή το αγιαστήριο. Γι’αυτό 
ακριβώς η τελική κρίση εξέρχεται από το ναό του Θεού. (Α-
ποκ. ιε΄5-8). 

Για το λόγο αυτό είναι σαφές ότι η Γραφή παρουσιάζει το 
ουράνιο αγιαστήριο ως έναν πραγματικό χώρο (Εβρ. η΄2) 
και όχι μεταφορικά ή αφηρημένα.4 Το ουράνιο αγιαστήριο 
είναι η κύρια κατοικία του Θεού. 

 
Η Λειτουργία στο Ουράνιο Αγιαστήριο 

Το μήνυμα του αγιαστηρίου είναι μήνυμα σωτηρίας. Ο 
Θεός χρησιμοποίησε τις ιεροτελεστίες του για να κηρυχθεί 
το ευαγγέλιο. (Εβρ. δ΄2). Το επίγειο αγιαστήριο «ήτο τύπος 
εις τον τότε παρόντα καιρόν» μέχρι την πρώτη έλευση του 
Χριστού. (Εβρ. θ΄9,10). «Με τα σύμβολα και τις ιεροτελεστί-
ες σκοπό είχε ο Θεός να στρέψει την πίστη του Ισραήλ στη 
θυσία και στην ιερατική διακονία του Λυτρωτή του κόσμου,  
«του Αμνού του αίροντος την αμαρτίαν του κόσμου». (Γαλ. 
γ΄23, Ιωάν. α΄29).»5  

Το αγιαστήριο απεικόνιζε τις τρεις φάσεις της διακονίας 
του Χριστού: 

1) την εξιλαστήρια θυσία Του 
2) την ιερατική μεσιτεία Του 
3) την τελική κρίση. 
 
Η Εξιλαστήρια Θυσία. Κάθε θυσία στο αγιαστήριο συμ-

βόλιζε το θάνατο του Ιησού για την άφεση των αμαρτιών, 
αποκαλύπτοντας την αλήθεια ότι «χωρίς χύσεως αίματος 
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δεν γίνεται άφεσις». (Εβρ. θ΄22). Αυτές οι θυσίες απεικόνι-
ζαν τις ακόλουθες αλήθειες: 

1. Η κρίση του Θεού για την αμαρτία. Επειδή η αμαρ-
τία είναι βαθιά ριζωμένη επανάσταση σε ό,τι είναι καλό, α-
γνό και αληθινό, δεν μπορεί να αγνοηθεί. «Ο μισθός της 
αμαρτίας είναι θάνατος.» (Ρωμ. ς΄23). 

2. Ο εξιλαστήριος θάνατος του Χριστού. «Πάντες ημείς 
επλανήθημεν ως πρόβατα . . . και ο Κύριος έθεσεν 
επ’αυτόν την ανομίαν πάντων ημών.» (Ησ. νγ΄6). «Ο Χρι-
στός απέθανε διά τας αμαρτίας ημών κατά τας Γραφάς.» 
(Α΄Κορ. ιε΄3). 

3. Ο Θεός εξασφαλίζει την εξιλαστήρια θυσία. «Διά 
της απολυτρώσεως της εν Χριστώ Ιησού, τον οποίον ο 
Θεός προέθετο μέσον εξιλεώσεως δια της πίστεως εν τω 
αίματι αυτού.» (Ρωμ. γ΄24,25). «Διότι τον μη γνωρίσαντα 
αμαρτίαν έκαμεν υπέρ ημών αμαρτίαν, διά να γείνωμεν η-
μείς δικαιοσύνη του Θεού δι’αυτού.» (Β΄Κορ. ε΄21). Ο Χρι-
στός ο Λυτρωτής επωμίσθηκε ο ίδιος την κρίση της αμαρτί-
ας. Γι’αυτό, «ο Χριστός άφησε να Του συμπεριφερθούν 
όπως άξιζε σε μας, για να τύχουμε εμείς της συμπεριφοράς 
που αξίζει σε Αυτόν. Καταδικάσθηκε για τις αμαρτίες μας, 
στις οποίες δεν είχε καμιά συμμετοχή, για να μπορούμε ε-
μείς να δικαιωθούμε με τη δικαιοσύνη Του, στην οποία δεν 
έχουμε καμιά συμμετοχή. Υπέφερε το θάνατο, ο οποίος ή-
ταν δικός μας, για να απολαύσουμε εμείς τη ζωή η οποία 
ήταν δική Του. ‘’Διά των πληγών αυτού ημείς ιάθημεν’’. (Ησ. 
νγ΄5)»6 

Οι θυσίες στο επίγειο αγιαστήριο ήταν επαναλαμβανόμε-
νες. ΄Οπως μια ιστορία, αυτή η συμβολική ιεροτελεστία της 
λύτρωσης λεγόταν και ξαναλεγόταν κάθε χρόνο. Αντίθετα, 
το Αντίτυπο - ο αληθινός εξιλαστήριος θάνατος του Κυρίου 
μας - έλαβε χώρα στο Γολγοθά μια για πάντα. (Εβρ. θ΄26-
28, ι΄10-14).  

Στο σταυρό η ποινή για την ανθρώπινη αμαρτία πληρώ-
θηκε στο ακέραιο. Η θεία δικαιοσύνη ικανοποιήθηκε. Από  
νομική προοπτική, ο κόσμος αποκαταστάθηκε στην εύνοια 
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του Θεού. (Ρωμ. ε΄18). Η εξιλέωση, ή η συμφιλίωση ολο-
κληρώθηκε στο σταυρό όπως προδιαγράφηκε με τις θυσίες, 
και ο μετανοημένος πιστός μπορεί να εμπιστευθεί στο επι-
τελεσμένο έργο του Κυρίου μας.7 

 
Η Ιερατική Μεσιτεία. Εάν η θυσία πλήρωσε για την α-

μαρτία, γιατί χρειάζεται ένας ιερέας; 
Ο ρόλος του ιερέα έλκυε την προσοχή για την ανάγκη 

μεσιτείας μεταξύ των αμαρτωλών και του αγίου Θεού. Η ιε-
ρατική μεσιτεία αποκαλύπτει τη σοβαρότητα της αμαρτίας 
και την αλλοτρίωση που φέρει ανάμεσα στον αναμάρτητο 
Θεό και στο αμαρτωλό πλάσμα. «Ακριβώς όπως η κάθε 
θυσία προδιέγραφε το θάνατο του Χριστού, έτσι και κάθε 
ιερέας προδιέγραφε τη μεσιτική διακονία του Χριστού ως 
του αρχιερέα στο ουράνιο αγιαστήριο. ‘’Διότι είναι είς Θεός, 
είς και μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος 
Χριστός Ιησούς.’’ (Α΄Τιμ. β΄5).»8 

1. Μεσίτης και Εξιλασμός. Η χρήση του εξιλαστήριου 
αίματος κατά την εποχή της μεσιτικής διακονίας του ιερέα 
θεωρείτο σαν μια μορφή εξιλέωσης. (Λευιτ. δ΄35). Η εξιλέ-
ωση είναι μια συμφιλίωση μεταξύ δύο αποξενωμένων με-
ρών. Καθώς ο εξιλαστήριος θάνατος του Χριστού συμφιλί-
ωσε τον κόσμο με το Θεό, έτσι και η μεσιτεία Του, ή η ε-
φαρμογή των αξιών της αναμάρτητης ζωής του καθώς και ο 
θάνατός Του στη δική μας θέση, καθιστά τη συμφιλίωση με 
το Θεό μια προσωπική πραγματικότητα για τον πιστό. 

Η λευιτική ιεροσύνη απεικονίζει τη σώζουσα διακονία την 
οποία ο Χριστός ανέλαβε μετά το θάνατό Του. Ο Αρχιερέας 
μας είναι καθισμένος «εν δεξιά του θρόνου της μεγαλωσύ-
νης εν τοις ουρανοίς, λειτουργός των αγίων και της σκηνής 
της αληθινής, την οποίαν κατεσκεύασεν ο Κύριος και ουχί 
άνθρωπος.» (Εβρ. η΄1,2). 

Το ουράνιο αγιαστήριο είναι το δεσπόζον κέντρο όπου ο 
Χριστός επιτελεί την ιερατική διακονία για τη σωτηρία μας, 
και «δύναται να σώζη εντελώς τους προσερχομένους εις 
τον Θεόν δι’αυτού, ζων πάντοτε διά να μεσιτεύη υπέρ αυ-
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τών». (Εβρ. ζ΄25). Γι’αυτό παίρνουμε το θάρρος να «πλη-
σιάζωμεν λοιπόν μετά παρρησίας εις τον θρόνον της χάρι-
τος, διά να λάβωμεν έλεος και να εύρωμεν χάριν προς βοή-
θειαν εν καιρώ χρείας». (Εβρ. δ΄16). 

Στο επίγειο αγιαστήριο οι ιερείς επιτελούσαν δύο διαφο-
ρετικές διακονίες - μια καθημερινή διακονία στα ΄Αγια ή 
πρώτο διαμέρισμα (δείτε το κεφάλαιο 4), και μια ετήσια δια-
κονία στα ΄Αγια των Αγίων ή δεύτερο διαμέρισμα. Αυτές οι 
ιεροτελεστίες απεικόνιζαν την ιερατική διακονία του Χρι-
στού.9 

2. Η διακονία στα ΄Αγια. Η ιερατική διακονία στα ΄Αγια 
του αγιαστηρίου μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως διακονία 
μεσιτείας, άφεσης, συνδιαλλαγής και αποκατάστασης. Μια 
συνεχής διακονία που εξασφάλιζε τη μόνιμη πρόσβαση στο 
Θεό διαμέσου του ιερέα.10 Συμβόλιζε την αλήθεια ότι ο με-
τανοημένος αμαρτωλός είχε άμεση και συνεχή πρόσβαση 
στο Θεό με την ιερατική διακονία του Χριστού ως μεσίτου. 
(Εφεσ. β΄18, Εβρ. δ΄14-16, ζ΄25, θ΄24, ι΄19-22). 

΄Οταν ο μετανοών αμαρτωλός11 ερχόταν στο αγιαστήριο 
με μια θυσία, τοποθετούσε τα χέρια του επάνω στο κεφάλι 
του αθώου ζώου και εξομολογείτο τις αμαρτίες του. Αυτή η 
πράξη συμβολικά μετέφερε την αμαρτία και την τιμωρία της 
στο θύμα. Ως αποτέλεσμα, αυτός έπαιρνε την άφεση των 
αμαρτιών.12 Η Ιουδαϊκή Εγκυκλοπαίδεια δηλώνει: «Η τοπο-
θέτηση των χεριών στο κεφάλι του ζώου ήταν ένα συνηθι-
σμένο έθιμο με το οποίο γινόταν αντικατάσταση και μετα-
φορά των αμαρτιών.» «Σε κάθε θυσία υπήρχε η ιδέα της 
αντικατάστασης. Το θύμα έπαιρνε τη θέση του αμαρτωλού 
ανθρώπου.»13  

Το αίμα που προσφέρθηκε για την αμαρτία είχε δύο ει-
δών εφαρμογές. 

α) Αν λαμβανόταν μέσα στα ΄Αγια, ραντιζόταν μπροστά 
στο καταπέτασμα του αγιαστηρίου και τοποθετείτο στα κέ-
ρατα του θυσιαστηρίου του θυμιάματος. (Λευιτ. 
δ΄6,7,17,18). 
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β). Αν λαμβανόταν στο θυσιαστήριο, τοποθετείτο στα κέ-
ρατα του θυσιαστηρίου του ολοκαυτώματος στην αυλή. 
(Λευιτ. δ΄25,30).  

Στην περίπτωση αυτή ο ιερέας έτρωγε από το κρέας της 
θυσίας. (Λευιτ. ς΄25.26.30). Και στις δύο περιπτώσεις οι 
συμμετέχοντες κατανοούσαν ότι οι αμαρτίες τους και η ενο-
χή τους μεταφερόταν στο αγιαστήριο και στο ιερατείο του.14 

«Στο τελετουργικό αυτό συμβολισμό το αγιαστήριο ανα-
λάμβανε την ενοχή και την ευθύνη του μετανοούντος - του-
λάχιστον για την ώρα - όταν αυτός πρόσφερε θυσία για την 
αμαρτία, εξομολογούμενος τα λάθη του. Έφευγε συγχωρη-
μένος, βέβαιος ότι ο Θεός τον δέχθηκε. Έτσι, και στην ε-
μπειρία του αντιτύπου, όταν ο αμαρτωλός έλκεται με μετά-
νοια από το ΄Αγιο Πνεύμα να δεχθεί το Χριστό ως Σωτήρα 
και Κύριό του, ο Χριστός παίρνει τις αμαρτίες και την ευθύνη 
του. Ο αμαρτωλός συγχωρείται δωρεάν. Ο Χριστός είναι ο 
Εγγυητής του πιστού καθώς και ο Αντικαταστάτης του.»15 

Στον τύπο και στο αντίτυπο, η διακονία στα ΄Αγια, περι-
στρέφεται βασικά γύρω από το άτομο. Η ιερατική διακονία 
του Χριστού εξασφαλίζει στον αμαρτωλό την άφεση καθώς 
και τη συμφιλίωση με το Θεό. (Εβρ. ζ΄25). «Για χάρη του 
Χριστού ο Θεός συγχωρεί το μετανοούντα αμαρτωλό, του 
αποδίδει το δίκαιο χαρακτήρα και την υπακοή του Υιού Του, 
συγχωρεί τις αμαρτίες του και καταχωρείται όνομά του στο 
βιβλίο της ζωής ως ένα από τα παιδιά Του. (Εφεσ. δ΄32, 
ΑΊωάν. α΄9, Β΄Κορ. ε΄21, Ρωμ. γ΄24, Λουκά ι΄20). Και όσο 
διάστημα ο πιστός παραμένει στο Χριστό, θεία χάρη τού 
μεταδίδεται από τον Κύριό μας διαμέσου του Αγίου Πνεύμα-
τος, έτσι που να ωριμάζει πνευματικά και να αναπτύσσει τις 
αρετές και τις χάρες που αντανακλούν το θείο χαρακτήρα. 
(Β΄Πέτρ. γ΄18, Γαλ. ε΄22,23).»16 

Η διακονία στα ΄Αγια επιφέρει τη δικαίωση και τον αγια-
σμό στον πιστό. 
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Η Τελική Κρίση. Τα γεγονότα της Ημέρας του Εξιλα-
σμού απεικονίζουν τις τρεις φάσεις της τελικής κρίσης του 
Θεού. 

1) Η προ της χιλιετηρίδας κρίση (ή η διερευνητική κρίση) 
η οποία ονομάζεται επίσης η κρίση πριν από τη Δευτέρα 
Παρουσία. 

2) Η κρίση κατά τη χιλιετηρίδα. 
3) Η εκτελεστική κρίση, η οποία λαμβάνει χώρα στο τέ-

λος της χιλιετηρίδας. 
1. Η διακονία στα ΄Αγια των Αγίων. Το δεύτερο μέρος 

της ιερατικής διακονίας κατά πρώτον έχει κέντρο το αγια-
στήριο σχετικά με τον καθαρισμό του και τον καθαρισμό του 
λαού του Θεού. Αυτή η μορφή της διακονίας η οποία εστιά-
ζεται στα ΄Αγια των Αγίων, και την οποία διακονία μόνο ο 
Αρχιερέας μπορούσε να επιτελέσει, περιοριζόταν σε μια 
ημέρα του θρησκευτικού έτους. 

Ο καθαρισμός του αγιαστηρίου απαιτούσε δύο τράγους - 
τον τράγο του Κυρίου και τον τράγο τον απολυτέο (Αζαζέλ 
στα εβραϊκά). Θυσιάζοντας τον τράγο του Κυρίου, ο αρχιε-
ρέας έκανε «εξιλέωσιν υπέρ του αγιαστηρίου [στην πραγμα-
τικότητα τα ΄Αγια των Αγίων στο κεφάλαιο αυτό], και της 
σκηνής του μαρτυρίου [τα ΄Αγια], και του θυσιαστηρίου [την 
αυλή].» (Λευιτ. ις΄20,16-18). 

Φέρνοντας στα ΄Αγια των Αγίων το αίμα από τον τράγο 
του Κυρίου, το οποίο αντιπροσωπεύει το αίμα του Χριστού, 
ο αρχιερέας το επέθετε κατευθείαν στην παρουσία του Κυ-
ρίου, στο ιλαστήριο - το κάλυμμα της κιβωτού που περιείχε 
τις δέκα εντολές - για να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του 
αγίου νόμου του Θεού. Η πράξη του συμβόλιζε την άμετρη 
τιμή που ο Χριστός θα πλήρωνε για τις αμαρτίες μας, απο-
καλύπτοντας πόσο πρόθυμος είναι ο Θεός να συμφιλιωθεί 
με το λαό Του. (Β΄Κορ. ε΄19). Τότε επέθετε αυτό το αίμα 
στο θυσιαστήριο του θυμιάματος και στο θυσιαστήριο του 
ολοκαυτώματος, το οποίο κάθε ημέρα μέσα στο έτος ραντι-
ζόταν με το αίμα που αντιπροσώπευε τις εξομολογημένες 
αμαρτίες. Έτσι, ο αρχιερέας έκανε ιλασμό για το αγιαστήριο, 
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καθώς και για το λαό, επιφέροντας τον καθαρισμό και στα 
δύο. (Λευιτ. ις΄16-20,30-33). 

Στη συνέχεια, αντιπροσωπεύοντας το Χριστό ως μεσίτη, 
ο αρχιερέας επωμιζόταν τις αμαρτίες που είχαν μολύνει το 
αγιαστήριο και τις μετέφερε στο ζωντανό τράγο, τον Αζαζέλ, 
ο οποίος οδηγείτο μακριά από την περιοχή που έμενε ο 
λαός του Θεού. Αυτή η πράξη αφαιρούσε τις αμαρτίες του 
λαού, που συμβολικά είχαν μεταφερθεί από τους μετανοη-
μένους πιστούς στο αγιαστήριο μέσα από το αίμα ή τη σάρ-
κα των θυσιών της καθημερινής διακονίας για άφεση. Με 
τον τρόπο αυτόν το αγιαστήριο καθαριζόταν και ετοιμαζόταν  
για έναν άλλο χρόνο διακονίας. (Λευιτ. ις΄16-20,30-33).17 
Και έτσι όλα διευθετούντο ανάμεσα στο Θεό και στο λαό 
Του.18 

Η Ημέρα του Εξιλασμού λοιπόν απεικονίζει τη διαδικασία 
της κρίσης η οποία ξερριζώνει την αμαρτία. Ο ιλασμός που 
επιτελείτο εκείνη την ημέρα, «προδιέγραφε την τελική ε-
φαρμογή των αξιών του Χριστού να εκδιώξει την παρουσία 
της αμαρτίας για την αιωνιότητα και να επιφέρει την πλήρη 
συμφιλίωση του σύμπαντος κάτω από την αρμονική διακυ-
βέρνηση του Θεού.»19 

2. Αζαζέλ ο απολυτέος. Απολυτέος (στην μετάφραση 
των Εβδομήκοντα Αποπομπαίος) ήταν ο τράγος που εκδι-
ωκόταν σε έρημη τοποθεσία, στα εβραϊκά αζαζέλ. (Λευιτ. 
ις΄8).20 Μερικοί νομίζουν ότι ο ΄Αζαζέλ αντιπροσωπεύει το 
Χριστό, αλλά μια προσεκτική εξέταση του Λευιτικού ις΄ απο-
καλύπτει ότι ο Αζαζέλ αντιπροσωπεύει το Σατανά, όχι το 
Χριστό. Τα επιχειρήματα που υποστηρίζουν αυτή την ερμη-
νεία είναι: 

1) Ο αποπομπαίος τράγος δε σφαζόταν ως θυσία, και 
έτσι δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως μέσον άφεσης. 
Διότι ‘’χωρίς χύσεως αίματος δεν γίνεται άφεσις’’. (Εβρ. 
θ΄22). 

2) Γινόταν πλήρης κάθαρση του αγιαστηρίου με το αίμα 
του τράγου του Κυρίου πριν ο αποπομπαίος τράγος εισα-
χθεί στην ιεροτελεστία. (Λευιτ. ις΄20). 
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3) Το εβραϊκό κείμενο θεωρεί τον αποπομπαίο τράγο ως 
προσωπική ύπαρξη, η οποία είναι αντίθετη προς το Θεό. 
(Στο Λευιτ. ις΄8 κατά λέξη διαβάζουμε, ‘’τον ένα για τον Ιε-
χωβά και τον άλλον για τον Αζαζέλ’’).   

Γι’αυτό, στο πλαίσιο του τύπου του αγιαστηρίου είναι πιο 
συνεπές να δούμε τον τράγο του Κυρίου ως συμβολισμό 
του Χριστού, και τον αποπομπαίο - αζαζέλ - τράγο ως συμ-
βολισμό του Σατανά.»21 

3. Οι διάφορες φάσεις της κρίσης. Το τελετουργικό του 
αποπομπαίου τράγου την Ημέρα του Εξιλασμού, πήγαινε 
πέρα από το Γολγοθά, στο ύστατο τέλος του προβλήματος 
της αμαρτίας - την εξόντωση της αμαρτίας και του Σατανά. 
«΄Ολη η ευθύνη της αμαρτίας θα κυλήσει επάνω στο Σατα-
νά, τον πρωτεργάτη της και υποκινητή. Ο Σατανάς και οι 
οπαδοί του, και όλα τα αποτελέσματα της αμαρτίας θα λεί-
ψουν από το σύμπαν με καταστροφή. Επομένως, η εξιλέω-
ση διαμέσου της κρίσης θα επιφέρει πλήρη συμφιλίωση και 
ένα αρμονικό σύμπαν. (Εφεσ. α΄10). Αυτός είναι ο αντικει-
μενικός σκοπός του Χριστου στη δεύτερη και τελική φάση 
της ιερατικής διακονίας Του στο ουράνιο αγιαστήριο.»22 Αυ-
τή η κρίση θα δει την τελευταία δικαίωση του Θεού ενώπιον 
του σύμπαντος.23 

Η Ημέρα του Εξιλασμού απεικονίζει τις τρεις φάσεις της 
τελικής κρίσης: 

α. Η αφαίρεση της αμαρτίας από το αγιαστήριο σχετίζεται 
με την πρώτη ή την προ της Δευτέρας Παρουσίας διερευνη-
τική φάση της κρίσης. Εστιάζεται επάνω στα ονόματα τα 
καταχωρημένα στο Βιβλίο της Ζωής, όπως η Ημέρα του 
Εξιλασμού σκοπό είχε την απομάκρυνση από το αγιαστήριο 
των αμαρτιών τις οποίες εξομολογήθηκαν οι μετανοημένοι. 
Οι κίβδηλοι πιστοί θα κοσκινισθούν. Η πίστη των αληθινών 
πιστών και η ένωσή τους με το Χριστό θα επικυρωθεί ενώ-
πιον του σύμπαντος, και οι καταχωρήσεις των αμαρτιών 
τους θα σβησθούν.»24 

β. Η εκδίωξη του αποπομπαίου τράγου στην έρημο συμ-
βολίζει τη χιλιετή φυλάκιση του Σατανά στην καταστραμμένη 
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γη, η οποία αρχίζει με τη Δευτέρα Παρουσία και συμπίπτει 
με τη δεύτερη φάση της τελικής κρίσης η οποία λαμβάνει 
χώρα στον ουρανό. (Αποκ. κ΄4, Α΄Κορ. ς΄1-3). Αυτή η χιλιε-
τής κρίση εμπεριέχει μια αναθεώρηση της κρίσης των ασε-
βών, και θα ωφελήσει τους λυτρωμένους δίνοντας να κατα-
νοήσουν τις ενέργειες του Θεού προς την αμαρτία και τους 
αμαρτωλούς που δε σώθηκαν. Θα απαντήσει σε όλες τις 
ερωτήσεις των λυτρωμένων που θα έχουν ίσως για το έλεος 
και για τη δικαιοσύνη του Θεού. (Δείτε το κεφάλαιο 26). 

γ. Το καθαρό στρατόπεδο συμβολίζει τα αποτελέσματα 
της τρίτης ή εκτελεστικής φάσης της κρίσης, όταν η φωτιά 
καταστρέφει τους ασεβείς και καθαρίζει τη γη. (Αποκ. κ΄11-
15, Ματθ. κε΄31-46, Β΄Πέτρ. γ΄7-13, δείτε το κεφάλαιο 26). 

 
Το Ουράνιο Αγιαστήριο στην Προφητεία 

Στις παραπάνω παραγράφους είδαμε το αγιαστήριο από 
την προοπτική του τύπου-αντιτύπου. Τώρα θα το δούμε 
στην προφητεία. 

 
Το Χρίσμα του Ουράνιου Αγιαστηρίου. Η προφητεία 

των 70 εβδομάδων στο κεφάλαιο Δαν. θ΄ έδειχνε την έναρ-
ξη της ιερατικής διακονίας του Χριστού στο ουράνιο αγια-
στήριο. ΄Ενα από τα τελευταία γεγονότα που θα λάβουν 
χώρα κατά τη διάρκεια των 490 ετών ήταν ότι θα χριόταν «ο 
΄Αγιος των αγίων» (Δαν. θ΄24, δείτε κεφάλαιο 4).  

΄Οπως κατά τα εγκαίνια του επίγειου αγιαστηρίου αυτό 
χρίσθηκε με άγιο έλαιο για να καθιερωθεί για τις υπηρεσίες 
του, έτσι και στα εγκαίνια του ουράνιου αγιαστηρίου, έπρεπε 
να χρισθεί για να καθιερωθεί αυτό στη μεσιτική διακονία του 
Χριστού. Με την ανάληψή Του, λίγο μετά το θάνατό Του 
(Δαν. θ΄27)25 ο Χριστός άρχισε τη διακονία Του ως αρχιερέ-
ας μας και μεσίτης μας. 

 
Ο Καθαρισμός του Ουράνιου Αγιαστηρίου. Για τον 

καθαρισμό του ουράνιου αγιαστηρίου διαβάζουμε: «Και 
σχεδόν με αίμα καθαρίζονται πάντα κατά τον νόμον, και 
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χωρίς χύσεως αίματος δεν γίνεται άφεσις. Ανάγκη λοιπόν 
ήτο οι μεν τύποι των επουρανίων να καθαρίζωνται διά τού-
των, αυτά όμως τα επουράνια με θυσίας ανωτέρας παρά 
ταύτας» - το πολύτιμο αίμα του Χριστού. (Εβρ. θ΄22,23). 

Διάφοροι σχολιαστές επισήμαναν αυτή τη βιβλική διδα-
σκαλία. Ο Henry Alford παρατήρησε ότι «ο ουρανός ο ίδιος 
χρειαζόταν, και επέτυχε κάθαρση με το εξιλαστήριο αίμα του 
Χριστού.»26 Ο B. F. Westcott σχολίασε: «Μπορεί να λεχθεί 
ότι ακόμη και ‘’τα επουράνια’’ καθώς ενσωματώνονται 
στους όρους της μέλλουσας ζωής του ανθρώπου, επηρεά-
σθηκαν από την πτώση και χρειάσθηκε καθαρισμός.» Και 
πρόσθεσε ότι το αίμα του Χριστού ήταν σε θέση «να καθα-
ρίσει το ουράνιο αρχέτυπο του επίγειου αγιαστηρίου.»27 

Καθώς οι αμαρτίες του λαού του Θεού με πίστη τοποθε-
τούντο επάνω στην προσφορά «περί αμαρτίας» και έπειτα 
συμβολικά μεταφέρονταν στο επίγειο αγιαστήριο, έτσι και με 
τη νέα διαθήκη οι εξομολογούμενες αμαρτίες του μετανοού-
ντος διαμέσου της πίστης τοποθετούνται στο Χριστό.28 

Και καθώς κατά το τυπικό την Ημέρα του Εξιλασμού ο 
καθαρισμός του επίγειου αγιαστηρίου απομάκρυνε τις συσ-
σωρευμένες εκεί αμαρτίες, έτσι και το ουράνιο αγιαστήριο 
καθαρίζεται κατά την τελική αφαίρεση των καταχωρημένων 
αμαρτιών στα ουράνια βιβλία. Αλλά πριν καθαρισθούν τελι-
κά αυτές οι καταχωρήσεις, πρέπει να ελεγχθούν για να κα-
θορισθεί ποιος μέσα από τη μετάνοια και την πίστη στο 
Χριστό δικαιούται να εισέλθει στην αιώνια βασιλεία Του. 
Γι’αυτό, στον καθαρισμό του ουράνιου αγιαστηρίου εμπλέ-
κεται ένα έργο εξερεύνησης ή κρίσης29 που αντανακλά στην 
πληρότητα τη φύση της Ημέρας του Εξιλασμού ως ημέρα 
κρίσης.30 Αυτή η κρίση, η οποία επικυρώνει την απόφαση 
ως προς το ποιος θα σωθεί και ποιος θα χαθεί, θα λάβει 
χώρα πριν από τη Δευτέρα Παρουσία, διότι ερχόμενος ο 
Χριστός κρατάει το μισθό που θα αποδώσει «εις έκαστον 
ως θέλει είσθαι το έργο αυτού». (Αποκ. κβ΄12). Τότε επίσης 
θα δοθούν απαντήσεις και στις κατηγορίες του Σατανά. (Α-
ποκ. ιβ΄10). 
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΄Οσοι πραγματικά μετανόησαν και με πίστη διεκδίκησαν 
το αίμα της θυσίας του Χριστού, έλαβαν συγχώρηση. ΄Οταν 
εμφανίζονται τα ονόματά τους στην κρίση αυτή και βρίσκο-
νται περιβλημένοι με το ένδυμα της δικαιοσύνης του Χρι-
στού, οι αμαρτίες τους σβήνονται, και θεωρούνται άξιοι για 
την αιώνια ζωή. (Λουκά κ΄35). Ο Ιησούς είπε: «Ο νικών, ού-
τος θέλει ενδυθή ιμάτια λευκά. Και δεν θέλω εξαλείψει το 
όνομα αυτού εκ του βιβλίου της ζωής, και θέλω ομολογήσει 
το όνομα αυτού ενώπιον του Πατρός μου και ενώπιον των 
αγγέλων αυτού.» (Αποκ. γ΄5). 

Ο προφήτης Δανιήλ αποκαλύπτει τη φύση αυτής της διε-
ρευνητικής κρίσης. Ενώ η αποστάτιδα εξουσία που συμβο-
λίζεται με το μικρό κέρας, εκφέρει βλασφημίες κατά του 
Θεού και καταδιώκει το λαό Του εδώ στη γη (Δαν. 
ζ΄8,20,21, 25), στήνονται θρόνοι και ο Θεός προΐσταται της 
τελικής κρίσης. Αυτή η κρίση γίνεται στην αίθουσα του θρό-
νου του ουράνιου αγιαστηρίου, και παρευρίσκονται πλήθος 
ουράνιων μαρτύρων. ΄Οταν στήνεται το δικαστήριο, τα βι-
βλία ανοίγονται, σημειώνοντας την έναρξη μιας διερευνητι-
κής διαδικασίας. (Δαν. ζ΄9,10). Μόνο μετά από αυτή την 
κρίση καταστρέφεται η αποστάτιδα εξουσία. (Δαν. ζ΄11).31 

 
Ο Καιρός της Κρίσης. Ο Χριστός καθώς και ο Πατέρας 

παίρνουν μέρος στη διερευνητική κρίση. Πριν από την επι-
στροφή Του στη γη «επί των νεφελών του ουρανού», ο 
Χριστός ως «Υιός Ανθρώπου» έρχεται «μετά των νεφελών 
του ουρανού» στον «Παλαιόν των Ημερών», το Θεό Πατέρα 
και στέκεται «ενώπιον αυτού». (Δαν. ζ΄13). Μετά την ανά-
ληψή Του ο Χριστός λειτούργησε ως αρχιερέας, μεσίτης μας 
ενώπιον του Θεού. (Εβρ. ζ΄25). Αλλά αυτή την εποχή έρχε-
ται να παραλάβει τη βασιλεία. (Δαν. ζ΄14).  

1. Η ιερατική διακονία του Χριστού σκιάζεται. Το κε-
φάλαιο Δανιήλ η΄ μας μιλάει για τη διαμάχη ανάμεσα στο 
καλό και στο κακό και για τον τελικό θρίαμβο του Θεού. Αυ-
τό το κεφάλαιο αποκαλύπτει ότι ανάμεσα στην έναρξη της 
διακονίας του Χριστού ως Αρχιερέα και του καθαρισμού του 
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ουράνιου αγιαστηρίου μια επίγεια εξουσία θα θόλωνε τη 
διακονία του Χριστού. 

Ο κριός στο όραμα αυτό αντιπροσωπεύει τη Μηδοπερσι-
κή αυτοκρατορία (Δαν. η΄2) - τα δύο κέρατα, το υψηλότερο 
ήρθε αργότερα, σαφώς περιγράφουν τις δύο φάσεις της, 
όπου η Περσία, που αναδύθηκε αργότερα, επιβλήθηκε. Κα-
θώς ο Δανιήλ προείπε, αυτή η ανατολική βασιλεία θα εκτει-
νόταν σε δύναμη «προς δύσιν, και προς βορράν και προς 
νότον» «και εμεγαλύνθη». (Δαν. η΄4). 

Ο τράγος που ερχόταν από τα αριστερά, συμβόλιζε την 
Ελλάδα, και το μεγάλο κέρατο συμβόλιζε το Μέγα Αλέξαν-
δρο. (Δαν. η΄21). Ερχόμενος «από της δύσεως» ο Μέγας 
Αλέξανδρος με ταχύτητα, νίκησε την Περσία. Μετά το θάνα-
τό του όμως η αυτοκρατορία του διαιρέθηκε σε τέσσερα 
βασίλεια (Δαν. η΄8,22) από τους διαδόχους του Κάσσαν-
δρο, Λυσίμαχο, Σέλευκο και Πτολεμαίο. 

«Εν τοις εσχάτοις καιροίς της βασιλείας αυτών» (Δαν. 
η΄23), με άλλα λόγια, προς το τέλος της διαιρημένης ελληνι-
κής αυτοκρατορίας θα εξερχόταν «έν κέρας μικρόν», (Δαν. 
η΄9). Ως εκπλήρωση αυτού του τμήματος της προφητείας, 
μερικοί θεωρούν τον Αντίοχο τον Επιφανή, ένα Σύριο βασι-
λιά, ο οποίος κυβέρνησε την Παλαιστίνη για μια σύντομη 
περίοδο στο δεύτερο μ.Χ. αιώνα. ΄Αλλοι, περιλαμβανομέ-
νων και πολλών Μεταρρυθμιστών, ταύτισαν το μικρό κέρας 
με τη Ρώμη στις δύο φάσεις της, την παγανιστική και την 
παπική. Αυτή η τελευταία ερμηνεία συμφωνεί απόλυτα με 
τις λεπτομέρειες που δίνει ο Δανιήλ, δοθέντος ότι δεν είναι η 
περίπτωση της άλλης ερμηνείας. Σημειώστε τα ακόλουθα 
σημεία: 

α. Η εξουσία του μικρού κέρατος εκτείνεται από την 
πτώση της ελληνικής αυτοκρατορίας μέχρι «τους εσχάτους 
καιρούς». (Δαν. η΄17). Μόνο η Ρώμη, η παγανιστική και η 
παπική ανταποκρίνονται στους χρονικούς αυτούς περιορι-
σμούς. 

β. Οι προφητείες Δαν. β΄,ζ΄,η΄ είναι παράλληλες μεταξύ 
τους. (Δείτε το χάρτη παραλληλισμού στο τέλος του επόμε-
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νου κεφαλαίου). Τα τέσσερα μέταλλα στην εικόνα Δαν. β΄ 
και τα τέσσερα θηρία Δαν. ζ΄ αντιπροσωπεύουν τις ίδιες κο-
σμοκρατορίες: Βαβυλώνα, Μηδοπερσία, Ελλάδα, Ρώμη. 
Τόσο τα πόδια από σίδηρο και πηλό, καθώς και τα δέκα 
κέρατα του τέταρτου θηρίου αντιπροσωπεύουν τις διαιρέ-
σεις της Ρώμης. Αυτά τα διαιρημένα κράτη θα εξακολου-
θούν να υπάρχουν μέχρι τη Δευτέρα Παρουσία. Σημειώστε 
ότι και οι δύο προφητείες στοχεύουν στη Ρώμη ως τη διά-
δοχο της Ελλάδας και ως την τελευταία κοσμοκρατορία 
πριν από τη Δευτέρα Παρουσία  και την τελική κρίση. Το 
μικρό κέρας στο Δαν. η΄ ταιριάζει στο σχήμα αυτό. Ακολου-
θεί την Ελλάδα και συντρίβεται κατά τρόπο υπερφυσικό ή 
«θέλει συντριφθή άνευ χειρός». (Δαν. η΄25, β΄34).33 

γ. Για τη Μηδοπερσία διαβάζουμε «εμεγαλύνθη», για την 
Ελλάδα διαβάζουμε «εμεγαλύνθη σφόδρα», και για το μικρό 
κέρας διαβάζουμε «εμεγαλύνθη καθ’υπερβολήν». (Δαν. 
η΄4,8,9). Η Ρώμη, η μέγιστη των κοσμοκρατοριών, καλύπτει 
αυτή την ιδιαιτερότητα. 

δ. Μόνο η Ρώμη επέκτεινε την αυτοκρατορία της Νότια 
(Αίγυπτο), ανατολικά (Ελλάδα και Μικρά Ασία), «και προς 
την γην της δόξης» (Παλαιστίνη), όπως ακριβώς προείπε η 
προφητεία. (Δαν. η΄9). 

ε. Η Ρώμη αντιστάθηκε «κατά του ΄Αρχοντος του στρα-
τεύματος» και «κατά του ΄Αρχοντος των αρχόντων» (Δαν. 
η΄11,25), που δεν είναι άλλος από τον Ιησού Χριστό. «Ενα-
ντίον Αυτού και του λαού Του, καθώς και του θυσιαστηρίου 
Του, η εξουσία της Ρώμης εξαπέλυσε τον πιο άγριο πόλε-
μο. Αυτή η περιγραφή καλύπτει και την παγανιστική και την 
παπική φάση της Ρώμης. Ενώ η παγανιστική Ρώμη αντι-
στεκόμενη στο Χριστό κατέστρεψε το ναό της Ιερουσαλήμ, 
η παπική Ρώμη πραγματικά αμαύρωσε την ιερατική και με-
σιτική διακονία του Χριστού υπέρ των αμαρτωλών στο ου-
ράνιο αγιαστήριο (Εβρ. η΄1,2), αντικαθιστώντας με μια ιερο-
σύνη η οποία εμφανιζόταν να προσφέρει άφεση διαμέσου 
της μεσιτείας των ανθρώπων.»34  (Δείτε το κεφάλαιο 12). 
Αυτή η αποστάτιδα δύναμη θα γνώριζε την επιτυχία επειδή 
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«έρριψε κατά γης την αλήθειαν, και έπραξε και ευωδόθη». 
(Δαν. η΄12). 

2. Η εποχή της αποκατάστασης, του καθαρισμού και 
της κρίσης. Ο Θεός δε θα επέτρεπε να διαρκήσει επ’άπει-
ρον αυτή η κάλυψη της αλήθειας για την αρχιερατική διακο-
νία του Χριστού. Χρησιμοποιώντας πιστούς και θεοφοβού-
μενους ανθρώπους, ο Θεός αναζωπύρωσε το έργο Του. Η 
μερική εκ νέου ανακάλυψη των Μεταρρυθμιστών για το ρό-
λο του Χριστού ως Μεσίτη μας έφερε μεγάλη αναζωπύρω-
ση στο χριστιανικό κόσμο. Αλλά υπήρχε ακόμη πολλή αλή-
θεια να ανακαλυφθεί για την ουράνια διακονία του Χριστού. 

Το όραμα του Δανιήλ δείχνει ότι ο ρόλος του Χριστού ως 
αρχιερέα μας προεξέχει ιδιαίτερα στους «εσχάτους και-
ρούς» (Δαν. η΄17), όταν θα άρχιζε το ειδικό έργο Του για 
τον καθαρισμό και την κρίση, επιπροσθέτως με τη συνεχό-
μενη μεσιτική διακονία Του. (Εβρ. ζ΄25).35 Το όραμα καθο-
ρίζει πότε ο Χριστός θα ξεκινούσε αυτή την αντιτυπική δια-
κονία της ημέρας του εξιλασμού - το έργο της διερευνητικής 
κρίσης (Δαν. ζ΄) και τον καθαρισμό του αγιαστηρίου - «έως 
δύο χιλιάδων και τριακοσίων ημερονυκτίων, τότε το αγια-
στήριον θέλει καθαρισθή». (Δαν. η΄14).36 Επειδή το όραμα 
αναφέρεται στα τέλη των αιώνων, το εν λόγω αγιαστήριο 
δεν μπορεί να είναι το επίγειο αγιαστήριο, διότι αυτό κατα-
στράφηκε το 70 μ.Χ. Ως εκ τούτου, η προφητεία πρέπει να 
αναφέρεται στης νέας διαθήκης το αγιαστήριο στον ουρανό 
- στον τόπο όπου ο Χριστός μεσιτεύει για τη σωτηρία μας. 

Τι είναι τα 2300 ημερονύκτια;37 Σύμφωνα με τη Γένεση 
α΄, «εσπέρα και πρωί» είναι μια ημέρα. ΄Οπως είδαμε στα 
κεφάλαια 4 και 12, μια χρονική περίοδος σε συμβολική 
προφητεία είναι και αυτή συμβολική: μια προφητική ημέρα  
αντιπροσωπεύει ένα χρόνο. Έτσι, όπως πολλοί χριστιανοί 
στο διάβα των αιώνων αποδέχθηκαν, τα 2300 ημερονύκτια 
του Δαν. η΄ σημαίνουν 2300 κυριολεκτικά χρόνια. 

α. Το κεφάλαιο Δαν. θ΄ - το κλειδί που ξεκλειδώνει το 
κεφάλαιο Δαν. η΄. Ο Θεός έδωσε εντολή στον άγγελο Γα-
βριήλ να κάνει το Δανιήλ  «να εννοήση την όρασιν». (Δαν. 
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η΄16). Αλλά η επίδραση του οράματος ήταν τόσο έντονη 
που ο Δανιήλ αρρώστησε και ο  Γαβριήλ διέκοψε την ερμη-
νεία του. Στο τέλος του κεφαλαίου ο Δανιήλ δήλωσε: «Ε-
θαύμαζον δε διά την όρασιν, και δεν υπήρχεν ο εννοών.» 
(Δαν. η΄27). 

Εξαιτίας αυτής της διακοπής ο Γαβριήλ έπρεπε να ανα-
βάλει την ερμηνεία του για το χρονικό διάστημα - τη μόνη 
όψη του οράματος που δεν είχε ερμηνεύσει. Το κεφάλαιο 
Δαν. θ΄ περιγράφει την επιστροφή του για να ολοκληρώσει 
την αποστολή του. Τα κεφάλαια Δαν. η΄ και θ΄ συσχετίζο-
νται, και το τελευταίο είναι το κλειδί που ξεκλειδώνει το μυ-
στήριο των 2300 ημερονυκτίων.39 ΄Οταν ο Γαβριήλ παρου-
σιάσθηκε, είπε στο Δανιήλ: «Εγώ ήλθον να δείξω τούτο εις 
σε . . . Διά τούτο εννόησον τον λόγον και κατάλαβε την ο-
πτασίαν.» (Δαν. θ΄23). Εδώ αναφέρεται για το όραμα των 
2300 ημερονυκτίων. Η επιθυμία του να εξηγήσει τα χρονικά 
στοιχεία του οράματος Δαν. η΄ δείχνει γιατί εισάγει την ερ-
μηνεία του με την προφητεία των 70 εβδομάδων. 

Οι 70 εβδομάδες ή τα 490 χρόνια «διωρίσθησαν» για 
τους Ιουδαίους και την Ιερουσαλήμ. (Δαν. θ΄24). Το εβραϊκό 
ρήμα που τονίζεται είναι σαθάκ. Αν και αυτό το ρήμα χρησι-
μοποιείται μόνο μια φορά στη Γραφή, η σημασία του μπορεί 
να γίνει κατανοητή από άλλες εβραϊκές πηγές.40 Το γνωστό 
εβραιοαγγλικό λεξικό Gesenius λέει ότι σημαίνει «κόβω» ή 
«διαιρώ».41 

Με αυτό το φόντο, τα σχόλια του Γαβριήλ είναι πολύ α-
ποκαλυπτικά. Λέει στο Δανιήλ ότι τα 490 χρόνια κόπηκαν 
από τη μακρύτερη χρονική περίοδο των 2300 ετών. Ως ση-
μείο εκκίνησης για τα 490 χρόνια, ο Γαβριήλ καθορίζει «από 
της εξελεύσεως της προσταγής του να ανοικοδομηθή η Ιε-
ρουσαλήμ» (Δαν. θ΄25), η οποία προσταγή έλαβε χώρα το 
457 π.Χ. κατά το έβδομο έτος του Αρταξέρξη. (Δείτε το κε-
φάλαιο 4).42 

Τα 490 χρόνια τελείωσαν το 34 μ.Χ. ΄Οταν αφαιρέσουμε 
490 χρόνια από τα 2300 χρόνια, μας μένουν 1810 χρόνια. 
Για να ολοκληρωθούν τα 2300 χρόνια, πρέπει να προστε-
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θούν 1810 χρόνια στην χρονολογία 34 μ.Χ., οπότε φθάνου-
με στο 1844.43 

β. Προς μια πληρέστερη κατανόηση της διακονίας 
του Χριστού. Κατά το πρώτο μέρος του 19ου αιώνα πολλοί 
Χριστιανοί - όπου συμπεριλαμβάνονταν οι Βαπτιστές, οι 
Πρεσβυτεριανοί, οι Μεθοδιστές. οι Λουθηριανοί, οι Αγγλικα-
νοί, οι Επισκοπιανοί, οι Κογγρεγασιοναλιστές και οι Μαθη-
τές του Χριστού - μελέτησαν έντονα την προφητεία του Δαν. 
η΄.44 ΄Ολοι αυτοί οι μελετητές της Γραφής περίμεναν μερικά 
πολύ σημαντικά γεγονότα να λάβουν χώρα στο τέλος των 
2300 ετών. Εξαρτώντας την κατανόησή τους από την εξου-
σία του μικρού κέρατος και του αγιαστηρίου, προσδοκούσαν 
αυτή η προφητική περίοδος να τελειώσει με τον καθαρισμό 
της εκκλησίας, την απελευθέρωση της Παλαιστίνης και της 
Ιερουσαλήμ, την επιστροφή των Ιουδαίων, την πτώση της 
οθωμανικής αυτοκρατορίας, την καταστροφή του παπι-
σμού, την αποκατάσταση της αληθινής λατρείας, το ξεκίνη-
μα της επίγειας χιλιετηρίδας, την ημέρα της κρίσης, τον κα-
θαρισμό της γης με φωτιά ή τη Δευτέρα Παρουσία.45 

Καμιά από αυτές τις προρρήσεις δεν υλοποιήθηκαν, και 
όσοι τις πίστευσαν, απογοητεύθηκαν. ΄Ομως η σοβαρότητα 
της απογοήτευσής τους ήταν ανάλογη με το προλεχθέν γε-
γονός. Προφανώς η απογοήτευση εκείνων που περίμεναν 
την επιστροφή του Χριστού το 1844 ήταν η πιο τραυματική 
από εκείνους οι οποίοι πρόσβλεπαν την επιστροφή των Ι-
ουδαίων στην Παλαιστίνη.46 

Σαν αποτέλεσμα της απογοήτευσής τους πολλοί εγκατέ-
λειψαν τη μελέτη της προφητείας ή στράφηκαν προς ιστορι-
κή μέθοδο ερμηνείας της προφητείας, η οποία τους είχε 
οδηγήσει στα συμπεράσματα αυτά.47 Μερικοί όμως συνέχι-
σαν τη μελέτη αυτής της προφητείας και το αντικείμενο του 
αγιαστηρίου με περισσότερη προσευχή και ένταση, συνεχί-
ζοντας να προσβλέπουν στη διακονία του Χριστού υπέρ 
αυτών στο ουράνιο αγιαστήριο. Πλούσιες νέες βαθιές γνώ-
σεις  για τη διακονία αυτή αντάμειψαν τις προσπάθειές 
τους. Ανακάλυψαν ότι η ιστορική προφητική πίστη της πρώ-
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της εκκλησίας και της Μεταρρύθμισης ήταν ακόμη έγκυρη. 
Οι υπολογισμοί του προφητικού χρόνου ήταν πραγματικά 
σωστοί. Τα 2300 έτη τελείωναν το 1844. Το λάθος τους - 
και αυτό όλων των ερμηνευτών της εποχής εκείνης - ήταν 
να κατανοήσουν ποιο γεγονός θα λάμβανε χώρα στο τέλος 
αυτής της προφητικής περιόδου. Νέο φως από τη διακονία 
του Χριστού στο αγιαστήριο μετέτρεψε την απογοήτευσή 
τους σε ελπίδα και χαρά.48 

Η μελέτη τους για τις βιβλικές διδασκαλίες επάνω στο α-
γιαστήριο αποκάλυψαν ότι το 1844 ο Χριστός ήρθε στον 
Παλαιόν των Ημερών και άρχισε η τελική φάση της αρχιερα-
τικής διακονίας Του στο ουράνιο αγιαστήριο. Αυτή η διακο-
νία ήταν το αντίτυπο της Ημέρας του Εξιλασμού που στο 
κεφάλαιο Δαν. ζ΄ περιγράφεται ως διερευνητική κρίση προ 
της Δευτέρας Παρουσίας.  

Αυτή η νέα βαθιά γνώση για την ουράνια διακονία του 
Χριστού «δεν είναι ένα ξεκίνημα για την ιστορική χριστιανική 
πίστη. Αντίθετα, είναι η λογική εκπλήρωση και αναπόφευ-
κτη ολοκλήρωση εκείνης της πίστης. Είναι απλώς η εσχατο-
λογική εμφάνιση και εκπλήρωση της προφητικής έμφασης 
που χαρακτηρίζει το αιώνιο ευαγγέλιο . . . στο τελευταίο 
τμήμα της μαρτυρίας του προς τον κόσμο.»49 

 
Η Σημασία στη Μεγάλη Διαμάχη 

Οι προφητείες Δαν. ζ΄ και η΄ φανερώνουν τις ευρύτερες 
προοπτικές της τελικής έκβασης της μεγάλης διαμάχης με-
ταξύ Θεού και Σατανά. 

 
Η Δικαίωση του Χαρακτήρα του Θεού. Μέσα από τις 

ενέργειες του μικρού κέρατος ο Σατανάς προσπάθησε να 
αμφισβητήσει την κυριαρχία του Θεού. Οι πράξεις αυτής της 
εξουσίας κατηγόρησαν και πρόσβαλαν το ουράνιο αγιαστή-
ριο, το κέντρο της διακυβέρνησης του Θεού. Τα οράματα 
του Δανιήλ δείχνουν την προ της Δευτέρας Παρουσίας κρί-
ση, στην οποία ο Θεός θα εκφέρει την απόφαση της κατα-
δίκης στο μικρό κέρας, και έτσι επάνω στο Σατανά τον ίδιο. 
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Υπό το φως του Γολγοθά όλες οι προκλήσεις του Σατανά 
θα ανατραπούν. ΄Ολοι θα κατανοήσουν και θα παραδε-
χθούν ότι ο Θεός έχει δίκαιο, ότι δεν ευθύνεται για το πρό-
βλημα της αμαρτίας. Ο χαρακτήρας Του θα αναδυθεί α-
πρόσβλητος και η κυβέρνησή Του θα επαναβεβαιωθεί. 

 
Η Δικαίωση του Λαού του Θεού. Ενώ η κρίση επιφέρει 

καταδίκη στην αποστάτιδα εξουσία του μικρού κέρατος, «ε-
δόθη η κρίσις εις τους αγίους του Υψίστου». (Δαν. ζ΄22). 
Πράγματι, αυτή η κρίση όχι μόνο δικαιώνει το Θεό ενώπιον 
του σύμπαντος, αλλά επίσης και το λαό Του. Αν και οι άγιοι 
καταφρονήθηκαν και καταδιώχθηκαν για την πίστη τους στο 
Χριστό στο διάβα των αιώνων, αυτή η κρίση τακτοποιεί όλα. 
Ο λαός του Θεού τότε θα κατανοήσει την υπόσχεση του 
Χριστού: «Πας λοιπόν όστις με ομολογήσει έμπροσθεν των 
ανθρώπων, θέλω ομολογήσει και εγώ αυτόν έμπροσθεν 
του Πατρός μου του εν τοις ουρανοίς.» (Ματθ. ι΄32, Λουκά 
ιβ΄8,9, Αποκ. γ΄5). 

 
Η Κρίση και η Σωτηρία. Η διερευνητική κρίση θέτει σε 

κίνδυνο τη σωτηρία εκείνων οι οποίοι πιστεύουν στον Ιησού 
Χριστό; Καθόλου. Οι γνήσιοι πιστοί ζουν ενωμένοι με το 
Χριστό, εμπιστευόμενοι σε Αυτόν ως Μεσίτη τους. (Ρωμ. 
η΄34). Η βεβαιότητά τους βρίσκεται στην υπόσχεση «έχομεν 
παράκλητον προς τον Πατέρα τον Ιησούν Χριστόν τον Δί-
καιον». (ΑΊωάν. β΄1). 

Προς τι λοιπόν η διερευνητική κρίση πριν από τη Δευτέ-
ρα Παρουσία; Αυτή η κρίση δεν είναι προς χάρη της Θεότη-
τας. Είναι κατά πρώτον προς χάρη του σύμπαντος, απα-
ντώντας στις κατηγορίες του Σατανά και δίνοντας βεβαίωση 
στην αναμάρτητη δημιουργία ότι ο Θεός θα επιτρέψει στη 
βασιλεία Του μόνο εκείνους οι οποίοι πραγματικά μετανόη-
σαν. Έτσι, ο Θεός ανοίγει τα κατάστιχα για αμερόληπτο έ-
λεγχο. (Δαν. θ΄9,10). 

Οι άνθρωποι ανήκουν σε μια από τις τρεις τάξεις: 
1) οι ασεβείς οι οποίοι απέρριψαν την εξουσία του Θεού, 
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2) οι γνήσιοι πιστοί, οι οποίοι εμπιστευόμενοι στις αξίες 
του Χριστού διαμέσου της πίστης, ζουν υπακούοντας στο 
νόμο του Θεού, 

3) εκείνοι οι οποίοι φαίνονται να είναι γνήσιοι πιστοί αλλά 
δεν είναι. 

Οι αναμάρτητες υπάρξεις εύκολα μπορούν να διακρίνουν 
την πρώτη τάξη. Αλλά ποιος είναι γνήσιος πιστός και ποιος 
δεν είναι; Και οι δύο ομάδες γράφηκαν στο βιβλίο της ζωής, 
το οποίο περιέχει τα ονόματα όλων οι οποίοι κάποτε εισήλ-
θαν στην υπηρεσία Του. (Λουκά ι΄20, Φιλιπ. δ΄3, Δαν. ιβ΄1, 
Αποκ. κα΄27). Η ίδια η εκκλησία έχει γνήσιους και κίβδηλους 
πιστούς, σιτάρι και ζιζάνια. (Ματθ. ιγ΄28-30). 

Οι αναμάρτητες υπάρξεις του Θεού δεν είναι παντογνώ-
στες. Δεν μπορούν να διαβάσουν την καρδιά. «Έτσι, χρειά-
ζεται μια κρίση πριν από τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, 
για να κοσκινισθεί το αληθινό από το ψεύτικο και να απο-
δειχθεί στο ενδιαφερόμενο σύμπαν η δικαιοσύνη του Θεού 
να σώσει τον ειλικρινή πιστό. Το θέμα είναι μεταξύ του 
Θεού και του σύμπαντος, και όχι μεταξύ του Θεού και του 
αληθινού τέκνου Του. Αυτό είναι που απαιτεί το άνοιγμα 
των κατάστιχων, την αποκάλυψη εκείνων οι οποίοι ομολο-
γούσαν πίστη και των οποίων τα ονόματα εισήλθαν στο βι-
βλίο της ζωής.»50 

Ο Χριστός περιέγραψε αυτή την κρίση στην παραβολή 
των καλεσμένων στο γάμο, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν στη 
γενναιόδωρη πρόσκληση του ευαγγελίου. Επειδή όσοι α-
ποφασίζουν να γίνουν Χριστιανοί δεν είναι και ειλικρινείς 
μαθητές, ο βασιλιάς έρχεται να ελέγξει τους καλεσμένους 
και να δει ποιος έχει ένδυμα γάμου. «Η φορεσιά του γάμου 
στην παραβολή απεικονίζει τον άσπιλο χαρακτήρα τον ο-
ποίον θα κατέχουν οι πραγματικοί οπαδοί του Χριστού. 
Στην εκκλησία ‘’εδόθη να ενδυθή βύσσσινον καθαρόν και 
λαμπρόν’’ χωρίς ‘’κηλίδα ή ρυτίδα, ή τι των τοιούτων’’. Η 
Γραφή λέει ότι το βύσσινο* ‘’είναι τα δικαιώματα των αγίων’’. 
(Αποκ. ιθ΄8, Εφεσ. ε΄27). Η δικαιοσύνη του Χριστού και ο 
άμωμος χαρακτήρας Του είναι που προσδιδόταν μέσα από 
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την πίστη σε όλους όσοι Τον δέχονται ως προσωπικό Σω-
τήρα.»51 

΄Οταν ο βασιλιάς ελέγχει τους καλεσμένους, μόνο όσοι 
φόρεσαν το ένδυμα της δικαιοσύνης του Χριστού που τόσο 
γενναιόδωρα προσφέρθηκε στην ευαγγελική πρόσκληση, 
γίνονται δεκτοί ως γνήσιοι πιστοί. Εκείνοι που ομολογούν 
ότι είναι οπαδοί του Χριστού αλλά οι οποίοι ζουν στην ανυ-
πακοή και δεν καλύπτονται από τη δικαιοσύνη Του, θα δια-
γραφούν από το βιβλίο της ζωής. (΄Εξ. λβ΄33). 

Η ιδέα μιας διερευνητικής κρίσης εκείνων που ομολο-
γούν πίστη στο Χριστό, δεν αντιφάσκει στη διδασκαλία της 
σωτηρίας με την πίστη διαμέσου της χάρης. Ο Παύλος 
γνώριζε ότι κάποια μέρα θα έρθει αντιμέτωπος με την κρί-
ση. Γι’αυτό εκφράζει την επιθυμία: «Να ευρεθώ εν αυτώ, μη 
έχων ιδικήν μου δικαιοσύνην την εκ του νόμου, αλλά την διά 
πίστεως του Χριστού, την δικαιοσύνην την εκ Θεού διά της 
πίστεως.» (Φιλιπ. γ΄9). ΄Οσοι ενώνονται με το Χριστό, εξα-
σφαλίζουν τη σωτηρία. Στην προ της Δευτέρας Παρουσίας 
φάση της τελικής κρίσης, οι γνήσιοι πιστοί, εκείνοι που έ-
χουν μια σωτήρια σχέση με το Χριστό, είναι αναγνωρισμένοι 
ενώπιον του αναμάρτητου σύμπαντος. 

Οπωσδήποτε ο Χριστός δεν μπορεί να εξασφαλίσει τη 
σωτηρία για εκείνους οι οποίοι μόνο ομολογούν ότι είναι 
Χριστιανοί με κριτήριο πόσες καλές πράξεις έχουν κάνει. 
(Ματθ. ζ΄21-23). Γι’αυτό, τα ουράνια κατάστιχα είναι περισ-
σότερο από ένα απλό εργαλείο για να ξεχωρίζει το γνήσιο 
από το κίβδηλο. Είναι επίσης το θεμέλιο που επιβεβαιώνει 
τους γνήσιους πιστούς ενώπιον των αγγέλων. 

«Η διδασκαλία του αγιαστηρίου δε στερεί τον πιστό από 
τη βεβαιότητά του στο Χριστό, αντίθετα τη στηρίζει. Απεικο-
νίζει και διασαφηνίζει το σχέδιο της σωτηρίας. Η με-
τανοούσα καρδιά του χαίρεται να δράξει την πραγματικότη-
τα του θανάτου του Χριστού για τις αμαρτίες του, όπως 
προεικονιζόταν στις θυσίες. Επιπροσθέτως, η πίστη του 
υψώνεται για να βρει το νόημά της σε ένα ζώντα Χριστό, 
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τον ιερατικό του Συνήγορο στην ίδια την παρουσία του αγί-
ου Θεού.»52 

΄Ενας Καιρός Ετοιμασίας. Η πρόθεση του Θεού είναι 
αυτά τα καλά νέα της τελικής διακονίας του Χριστού για τη 
σωτηρία να πάνε σε όλον τον κόσμο πριν από την επι-
στροφή του Χριστού. Το κέντρο αυτού του μηνύματος είναι 
το αιώνιο ευαγγέλιο που πρέπει να κηρυχθεί με την έννοια 
του κατεπείγοντος, «διότι ήλθεν η ώρα της κρίσεως αυτού 
[του Θεού]». (Αποκ. ιδ΄7). Αυτή η κλήση ειδοποιεί τον κό-
σμο ότι η κρίση του Θεού λαμβάνει χώρα τώρα. 

Σήμερα ζούμε στη μεγάλη αντιτυπική Ημέρα του Εξιλα-
σμού. Καθώς οι Ισραηλίτες καλούντο να ταπεινώσουν τις 
ψυχές τους εκείνη την ημέρα (Λευιτ. κγ΄27), έτσι ο Θεός κα-
λεί όλο το λαό Του να έχει την εμπειρία της ολόκαρδης με-
τάνοιας. ΄Οσοι επιθυμούν να μείνουν τα ονόματά τους στο 
βιβλίο της ζωής, πρέπει να τακτοποιηθούν με το Θεό και 
τους συνανθρώπους τους στο διάστημα αυτό της κρίσης 
του Θεού. (Αποκ. ιδ΄7). 

Το αρχιερατικό έργο του Χριστού φθάνει στην ολοκλή-
ρωσή του. Τα χρόνια της ανθρώπινης δοκιμασίας53 γλι-
στρούν. Κανείς δεν ξέρει ακριβώς πότε η φωνή του Θεού 
θα δηλώσει «τετέλεσται». Ο Χριστός είπε: «Προσέχετε, α-
γρυπνείτε και προσεύχεσθε, διότι δεν εξεύρετε πότε έρχεται 
ο καιρός.» (Μάρκ. ιγ΄33). 

Αν και ζούμε στη φοβερή εποχή της αντιτυπικής Ημέρας 
του Εξιλασμού, δε χρειάζεται να φοβόμαστε. Ο Ιησούς Χρι-
στός, με τη διπλή ιδιότητά Του της θυσίας και του ιερέα, δι-
ακονεί στο ουράνιο αγιαστήριο για μας. «΄Εχοντες λοιπόν 
αρχιερέα μέγαν, όστις διήλθε τους ουρανούς, Ιησούν τον 
Υιόν του Θεού, ας κρατώμεν την ομολογίαν. Διότι δεν έχο-
μεν αρχιερέα μη δυνάμενον να συμπαθήση εις τας ασθενεί-
ας ημών, αλλά πειρασθέντα κατά πάντα καθ’ομοιότητα η-
μών, χωρίς αμαρτίας. Ας πλησιάζωμεν λοιπόν μετά παρρη-
σίας εις τον θρόνον της χάριτος, διά να λάβωμεν έλεος και 
να εύρωμεν χάριν προς βοήθειαν εν καιρώ χρείας.» (Εβρ. 
δ΄14-16). 



23.  Η διακονία του Χριστού στο ουράνιο αγιαστήριο 

 517

 
 

Βιβλιογραφία και Σχόλια 
 
1. Η επιστολή προς Εβραίους αποκαλύπτει το πραγματι-

κό αγιαστήριο στον ουρανό. Η λέξη «τα άγια» στα εδάφια 
Εβρ. η΄2, θ΄8,12,24,25, ι΄19, ιγ΄11 είναι το αγιαστήρο. Πολ-
λοί θεωρούν ότι ο Χριστός λειτουργεί μόνο στα ΄Αγια των 
Αγίων ή στα ΄Αγια. Αλλά μελετώντας το κείμενο των Εβδο-
μήκοντα ή τα γραπτά του Ιώσηπου βλέπουμε ότι η έκφραση 
«τα άγια» αναφέρεται στα ΄Αγια των Αγίων ή στα ΄Αγια, δη-
λαδή στο ίδιο το αγιαστήριο. Είναι ο γενικός όρος που χρι-
σιμοποιείται ως αναφορά σε όλο το αγιαστήριο - και στα 
΄Αγια, και στα ΄Αγια των Αγίων. 

Το ότι η προς Εβραίους επιστολή χρησιμοποιεί τα ΄Αγια 
για να αναφερθεί σε ολόκληρο το αγιαστήριο, το εξηγεί η 
ίδια η επιστολή. Η πρώτη χρήση «τα άγια» γίνεται στο εδά-
φιο η΄2 και είναι σε αντιπαράθεση προς τη σκηνή την αλη-
θινή. Εφόσον είναι σαφές από το εδάφιο η΄5 ότι η σκηνή 
δείχνει ολόκληρο το αγιαστήριο, στο εδάφιο η΄2 τα ΄Αγια 
ωσαύτως πρέπει να ορίζουν ολόκληρο το ουράνιο αγιαστή-
ριο. 

Από τη μελέτη τους για το επίγειο αγιαστήριο και τα 
΄Αγια, οι πρωτοπόροι Αντβεντιστές συμπέραναν ότι το ου-
ράνιο αγιαστήριο είχε δύο χώρους. Αυτή η κατανόηση ήταν 
βασική για τη διαμόρφωση των διδασκαλιών τους σχετικά 
με το αγιαστήριο. (Damsteegt, «The Historical Development 
of the Sanctuary Doctrine in Early Adventist Thougt» [ανέκ-
δοτο χειρόγραφο, Biblical Research Institute of the General 
Conference of Seventh-day Adventists, 1983]. White, Η 
Τελική Παγκόσμια Σύρραξη, σελ. 493-497, 506-516). 

2. Δείτε The SDA Bible Commentary, αναθεωρημένη έκ-
δοση, Ellen G. White Comments, 6ος τόμος, σελ. 1082. 

3. Αρχαίοι Ιουδαίοι συγγραφείς αποκαλύπτουν ότι μερι-
κοί ραββίνοι πίστευαν επίσης στο πραγματικό ουράνιο αγι-
αστήριο. Σχολιάζοντας το εδάφιο ΄Εξ. ιε΄17, ένας ραββίνος 
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είπε: «Η θέση του επίγειου Αγιαστηρίου ανταποκρίνεται σε 
αυτό του ουράνιου Αγιαστηρίου, και η θέση της κιβωτού με 
αυτή του ουράνιου Θρόνου» (Midrash Rabbah. Numbers, 
repr. ed. [London: Soncino Press 1961], 1ος τόμος, κεφ. 4, 
τμήμα 13, σελ. 110. Brackets in original). Ένας αλλος ραβ-
βίνος που αναφέρεται στο βαβυλωνιακό Ταλμούτ μιλούσε 
για «τον ουράνιο και επίγειο Ναό» (Sanhedrin, 99b, I. 
Epstein, ed. [London: Soncino Press, 1969]). Ακόμη και 
κάποιος άλλος σχολίασε: «Δεν υπάρχει διαφορά άποψης 
ότι  το αγιαστήριο εδώ κάτω είναι πανομοιότυπο του άνω 
αγιαστηρίου». (Leon Nemoy ed, The Midrash on Psalms, 
μεταφρασμένο από τον William G. Braude [New Haven, 
Conn: Yale University Press, 1959], Ψαλμός λ΄, τμήμα 1, 
σελ. 386). 

4. Η προς Εβραίους επιστολή περιγράφει ένα πραγματι-
κό αγιαστήριο στον ουρανό: «Η πραγματικότητα του ουρά-
νιου αγιαστηρίου υπογραμμίζεται παρακάτω με το επίθετο 
‘’αληθινή’’. Το ίδιο επίθετο αναφέρεται και στο εδάφιο θ΄24 
και αποδίδεται στην ουράνια σφαίρα. Το ότι αυτό το επίθετο 
χρησιμοποιήθηκε δύο φορές για το ουράνιο αγιαστήριο, κα-
ταδεικνύει  κατηγορηματικά την αληθινή πραγματικότητα 
του  αγιαστηρίου στον ουρανό. ΄Οπως ο Θεός περιγράφεται 
ως ‘’αληθινός’’ στο Ιωάν. ιζ΄3, το ίδιο και από τον Παύλο 
στην Α΄Θεσ. α΄9, έτσι και άλλες οντότητες κατέχουν την 
πραγματικότητα, καθώς συσχετίζονται με την πραγματικό-
τητά Του. Καθώς το ουράνιο αγιαστήριο συσχετίζεται με την 
πραγματικότητα του Θεού, άρα είναι τόσο πραγματικό όσο 
και ο Θεός.» (Hasel, «Christ’s Atoning Ministry in Heaven», 
Ministry, Ιανουάριος 1976, special insert, σελ. 21c). 

5. Holbrook, «Sanctuary of Salvation», Ministry, Ιανουά-
ριος 1983, σελ. 14. 

6. White, Η Ζωή του Χριστού, σελ. 7. 
7. Holbrook, «Light in the Shadows», Journal of 

Adventist Education, Οκτώβριος-Νοεμβριος 1983, σελ. 27. 
8. Αυτόθι, σελ. 28. 
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9. «΄Οπως η υπηρεσία του Χριστού θα αποτελείτο από 
δύο μεγάλα τμήματα, το καθένα καταλαμβάνοντας μια χρο-
νική περίοδο και έχοντας μια ιδιαίτερη θέση στο ουράνιο 
αγιαστήριο, έτσι και η τυπηκή υπηρεσία αποτελείτο από 
δύο τμήματα, την ημερήσια λειτουργία και την ετήσια λει-
τουργία, και ένα διαμέρισμα του αγιαστηρίου είχε καθιερω-
θεί για την κάθε μια από αυτές.» (White, Πατριάρχες και 
Προφήτες, σελ. 334). 

10. Στην καθημερινή πρωινή και εσπερινή θυσία ο ιερέας 
αντιπροσωπεύει ολόκληρο το έθνος. 

11. Ο πατέρας της οικογένειας αντιπροσώπευε τη γυναί-
κα του και τα παιδιά του, οι οποίοι δεν πρόσφεραν θυσίες. 

12. Δείτε Angel M. Rodrigez, «Sacrificial Substitution and 
the Old Testament Sacrifice», in Sanctuary and the 
Atonement, σελ. 134-156. Α. Μ. Rodriquez, «Transfer of 
Sin in Leviticus», in 70 Weeks, Leviticus and the Nature of 
Prophecy. ed. F. B. Holbrook (Washington DC: Biblical 
Research Institute of the General Conference of Seventh-
day Adventists, 1986), σελ. 169-197. 

13. «Atonement Day of» in The Jewish Encyclopedia, 
έκδοση Isidore Singer (New York: Funk and Wagnalis Co., 
1903), σελ. 286. Δείτε επίσης Hasel, «Studies in Biblical 
Atonement I: Continual Sacrifice, Defilement//Cleansing 
and Sanctuary» in Sanctuary and the Atonement, σελ. 97-
99. 

14. Hasel, «Studies in Biblical Atonement I», σελ. 99-
107. Alberto R. Treiyer, «The Day of Atonement as Related 
to the Contamination and Purification of the Sanctuary», 70 
Weeks Leviticus, Nature of Prophecy, σελ. 253. 

15. Holbrook, «Lihgt in the Shadows, σελ. 27. 
16. Αυτόθι, σελ. 29. 
17. Δείτε Hasel, «Studies in Biblical Atonement II: The 

Day of Atonement», in Sanctuary and Atonement, σελ. 115-
125. 
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18. Ηasel, «The Little Horn, ‘’The Saints and the 
Sanctuary in Daniel 8’’, in Sanctuary and Atonement, σελ. 
206,207. Treiyer, «Day of Atonement», σελ. 252,253. 

19. Ηolbrook, «Light in the Shadows», σελ. 29. 
20. Azazel, SDA Bible Dictionary, αναθεωρημενη έκδο-

ση, σελ. 102. 
21. Holbrook, «Sancruary of Salvation», σελ. 16. Διαμέ-

σου των αιώνων οι βιβλικοί αναλυτές έχουν καταλήξει στο 
ίδιο συμπέρασμα. Στην Παλαιά Διαθήκη η εβραϊκή λέξη  
αζαζέλ αποδίδεται με τη λέξη αποπομπαίος. Οι αρχαίοι Ιου-
δαίοι συγγραφείς και οι πρώτοι πατέρες της εκκλησίας ανα-
φέρονται σε αυτόν ως το διάβολο ( SDA Encyclopedia, α-
ναθεωρημένη έκδοση, σελ. 1291,1292). Στους αναλυτές 
του 19ου και 20ου αιώνα με τις ίδιες απόψεις συμπεριλαμ-
βάνονται Samuel M. Zwemer, William Milligan, James 
Hastings και Willian Smith από την Πρεσβυτεριανή Εκκλη-
σία. E. W. Hengstenberg, Elmer Flack και H.C. Alleman 
από τη Λουθηριανή Εκκλησία. William Jenks, Charles 
Beecher και F. N. PeLoubet από την Εκκλησία των Κογ-
γρεγασιοναλιστών. John M’Clintock και James Strong από 
την Εκκλησία των Μεθοδιστών. James M. Gray από την Ε-
πισκοπική Ρεφορμιστική Εκκλησία. J. B. Rotherhorn από 
τους Μαθητές του Χριστού. George A. Barton από την Κοι-
νωνία των Φίλων. Πολλοί άλλοι έχουν εκφράσει τις ίδιες 
απόψεις. (Question on Doctrine. σελ. 394,395). 

Αν ο Αζαζέλ αντιπροσωπεύει το Σατανά, πώς μπορεί η 
Γραφή (Λευιτ. ις΄10) να συνδέει αυτόν με τον εξιλασμό; 
΄Οπως, ο αρχιερέας, μετά που έχει καθαρίσει το αγιαστήριο, 
τοποθέτησε τις αμαρτίες επάνω στον Αζαζέλ, οι οποίες για 
πάντα έχουν απομακρυνθεί από το λαό του Θεού, έτσι και ο 
Χριστός, αφού θα έχει καθαρίσει το ουράνιο αγιαστήριο, θα 
τοποθετήσει τις εξομολογημένες και συγχωρημένες αμαρτί-
ες του λαού Του επάνω στο Σατανά, ο οποίος τότε θα τις 
αφαιρέσει για πάντα από τους λυτρωμένους. «Πώς ταιριάζει 
η τελευταία πράξη του δράματος που ο Θεός αντιμετώπισε 
την αμαρτία να επιστραφούν στο κεφάλι του Σατανά οι α-
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μαρτίες, που έχουν την αρχή τους από αυτόν, και οι οποίες 
κάποτε έφεραν τόση τραγωδία στη ζωή εκείνων που ελευ-
θερώθηκαν από αυτές με το εξιλαστήριο αίμα του Χριστού! 
Έτσι, ο κύκλος ολοκληρώθηκε, το δράμα έληξε. Μόνο όταν 
ο Σατανάς, ο υποκινητής κάθε αμαρτίας δε θα υπάρχει τελι-
κά, τότε στ’αλήθεια μπορεί να λεχθεί ότι η αμαρτίας εξο-
στρακίσθηκε για πάντα από το σύμπαν του Θεού. Με αυτή 
την έννοια μπορούμε να κατανοήσουμε ότι ο αποπομπαίος 
τράγος αποτελεί μέρος του εξιλασμού. (Λευιτ. ις΄10). Με 
τους ευσεβείς λυτρωμένους, με τους ασεβείς εξολοθρευμέ-
νους και το σατανά να μην υπάρχει πια, τότε, και μόνο τότε, 
το σύμπαν θα είναι σε μια κατάσταση τέλειας αρμονίας ό-
πως ήταν πρώτα, πριν εισέλθει η αμαρτία.» (The SDA Bible 
Commentary, αναθεωρημένη έκδοση, 1ος τόμος, σελ. 778). 

22. Holbrook, «Sanctuary of Salvation», σελ. 16. 
23. Treiyer, «Day of Atonement», σελ. 245. 
24. Holbrook, «Light in the Shadows», σελ. 30. 
25. Δείτε κεφάλαιο 4ο. 
26. Ηenry Alford, The Greek Testament, 3η έκδοση 

(London, Deighton, Bell and Co., 1864), 4ος τόμος, σελ. 
179. 

27. Westcott, Epistle to the Hebrews, σελ. 272,271. 
28. Καθώς τoποθετούνται αυτές οι εξομολογημένες α-

μαρτίες στο Χριστό, «πραγματικά μεταφέρονται στο ουράνιο 
αγιαστήριο». (White, Η Τελική Παγκόσμια Σύρραξη, σελ. 
504). 

29. Αυτή η κρίση ασχολείται μόνο με τους δηλωμένους 
οπαδούς του Θεού. «Κατά την τυπiκή λατρεία, έπαιρναν 
μέρος στην τελετή της Ημέρας του Εξιλασμού μόνο όσοι 
είχαν παρουσιασθεί μπροστά στο Θεό έχοντας εξομολογη-
θεί τις αμαρτίες τους και έχοντας μετανοήσει γι’αυτές, οι 
οποίες με το αίμα της προσφερόμενης θυσίας είχαν συμβο-
λικά μεταφερθεί στο αγιαστήριο. Η ίδια διαδικασία ακολου-
θείται κατά τη μεγάλη ημέρα του τελικού εξιλασμού και της 
ερευνητικής κρίσης. Οι μόνες υποθέσεις που εξετάζονται, 
είναι οι υποθέσεις αυτών που θεωρούνται ότι είναι ο λαός 
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του Θεού. Η κρίση των αμαρτωλών αποτελεί ένα εντελώς 
ξεχωριστό έργο, και μεσολαβεί αργότερα. ‘’Έφθασεν ο και-
ρός να αρχίση η κρίσις του Θεού. Και αν αρχίζη πρώτον 
αφ’ημών, τί θέλει είσθαι το τέλος των απειθούντων εις το 
ευαγγέλιον του Θεού;’’ Α΄Πέτρ. δ΄17.» (White Η Τελική Πα-
γκόσμια Σύρραξη, σελ. 573). 

30. Η ιουδαϊκή παράδοση για πολύν καιρό περιέγραφε 
το Γιομ Κιπούρ ως ημέρα κρίσης, ημέρα όταν ο Θεός κάθε-
ται στο θρόνο Του και κρίνει τον κόσμο. Τα βιβλία των πρα-
κτικών ανοίγονται, ο καθένας περνάει από μπροστά Του, 
και σφραγίζεται το πεπρωμένο του. Δείτε «Atonement, Day 
of», The Jewish Encyclopedia. Morris Silverman, comp. and 
ed., High Holyday Prayer Book (Hartford, Conn: Prayer 
Book Press, 1951), σελ. 147,164. Το Γιομ Κιπούρ φέρει ε-
πίσης παρηγοριά και βεβαιότητα στους πιστούς, επειδή εί-
ναι «η ημέρα κατά την οποία η φοβερή προσμονή της ε-
περχόμενης κρίσης τελικά δίνει θέση στην απόλυτη βεβαιό-
τητα ότι ο Θεός δεν καταδικάζει, αλλά θα συγχωρήσει αφ-
θόνως εκείνους οι οποίοι στρέφονται σε Αυτόν με μετάνοια 
και ταπεινότητα.» (William W. Simpson, Jewish Prayer and 
Worship [New York: Seabury Press, 1965], σελ. 57,58). 

31. Δείτε Arthur J. Ferch, «The Judgment Scene in 
Daniel 7», in Sanctuary and Atonement, σελ.163-166,169. 

32. Για τα προβλήματα της ερμηνείας του Αντιόχου επά-
νω στο Δανιήλ δείτε W. H. Shea, Selected Studies on 
Prophetic Interpretation, σελ. 25-55. 

33. Shea, «Unity of Daniel» in Symposium on Daniel, 
έκδοση F. B. Holbrook (Washington DC: Biblical Research 
Institute of the General Conference of Sevent-day 
Adventists, 1986), σελ. 165-219. 

34. «The Amazing Prophecies of Daniel and 
Revelation», These Times, Απρίλιος 1979, σελ. 18. Δείτε 
επίσης Maxwell, God Cares, 1ος τόμος, σελ. 166-173, και 
κεφάλαιο 12. 

35. Στο επίγειο αγιαστήριο, κατά την Ημέρα του Εξιλα-
σμού, ο αρχιερέας εισερχόταν στα ΄Αγια των Αγίων, σταμα-
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τώντας τη διακονία του στο πρώτο διαμέρισμα. «Το ίδιο εγι-
νε όταν ο Χριστός εισήλθε στα ΄Αγια των Αγίων για να ολο-
κληρώσει το εξιλαστήριο έργο Του. Έπαψε τότε η υπηρεσία 
Του στο πρώτο διαμέρισμα του αγιαστηρίου. Αλλά ο τερμα-
τισμός της υπηρεσίας στο πρώτο διαμέρισμα σήμανε την 
αφετηρία της υπηρεσίας στο δεύτερο διαμέρισμα. . . Έτσι 
και ο Χριστός είχε τελειώσει με την πρώτη μόνο φάση του 
έργου Του για μας όταν ανέλαβε μετά τη δεύτερη φάση, ε-
ξακολουθώντας πάντοτε να παρουσιάζει την αξία του αίμα-
τός Του μπροστά στον Πατέρα χάρη των αμαρτωλών.» 
White, Η τελική Παγκόσμια Σύρραξη, σελ. 512. 

36. Αφαιρείται όλο, έχει σχέση με τα αγγλικά. 
37. Μερικοί ερμήμευσαν τα 2300 ημερονύκτια ως 1150 

μόνο κυριολεκτικές ημέρες. Αλλά αυτό είναι αντίθετο προς 
την εβραϊκή χρήση. Ο εκδότης Carl F. Keil του Keil and 
Delizsch Commentary, έγραψε: «΄Οταν οι Εβραίοι θέλουν 
να εκφράσουν χωριστά την ημέρα και τη νύχτα - τα συστα-
τικά μέρη μιας ημέρας της εβδομάδας, τοτε εκφράζεται ο 
αριθμός και των δύο. Λένε, π.χ., σαράντα ημέρες και σαρά-
ντες νύχτες (Γέν. ζ΄4,12, Έξ. κδ΄18, Α΄Βασ. ιθ΄8), και τρεις 
ημέρες και τρεις νύχτες (Ιωνάς β΄1, Ματθ. ιβ΄40), αλλά όχι 
ογδόντα ή έξι ημερονύχτια όταν θέλουν να πουν σαράντα ή 
τρεις πλήρεις ημέρες. Ένας Εβραίος αναγνώστης δε θα 
μπορούσε να αποδεχθεί την περίοδο του χρόνου 2300 η-
μερονυκτίων για 2300 μισές ημέρες ή για 1150 ολόκληρες 
ημέρες, επειδή εσπέρα και πρωί κατά τη δημιουργία δεν 
αποτελούσε μισή ημέρα, αλλά ολόκληρη ημέρα. . . Γι’αυτό 
πρέπει να εκλάβουμε τις λέξεις όπως είναι, να τις κατανοή-
σουμε ως 2300 ολόκληρες μέρες.» (C. F. Keil, Biblical 
Commentary on the Book of Daniel, μετάφραση M. G. 
Easton, in C. F. Keil and F. Delizsch, Biblical Commentary 
on the Old Testament [Grand Rapids: Wm B. Eerdmans 
1959], 25ος τόμος, σελ. 303,304).Για συμπληρωματικά επι-
χειρήματα δείτε Hasel, «Sanctuary of Daniel 8, in Sanctuary 
and Atonement, σελ. 195. Hasel, «‘’The Little Horn’’, the 
Heavenly Sanctuary and the Time of the End» in 
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Sympotium on Daniel, σελ. 430-433. Siegfried J. 
Schwantes, «Ereb Boqer of Daniel 8:14 Re-examined», in 
Symposium on Daniel, σελ. 462-474). Maxwell, God Cares, 
1ος τόμος, σελ. 174. 

38. Froom, Prophetic Faith of Our Fathers, 2ος τόμος, 
σελ. 985. 3ος τόμος, σελ. 252, 743. 4ος τόμος, σελ. 
397,404. Για την αρχή ότι μια προφητική ημέρα αντιπρο-
σωπεύει ένα κυριολεκτικό έτος, δείτε Shea, Selective 
Studies on Prophetic Interpretation, σελ. 56-93. 

39. Δείτε Hasel, «Sanctuary in Daniel 8», in Sanctuary 
and Atonement, σελ. 196, 197. Shea, «Unity of Daniel», in 
Symposium on Daniel, σελ. 220-230. 

40 Η ανάλυση των εβραϊκών γραπτών όπως το Μισνάχ, 
αποκαλύπτει ότι αν και σαθάκ μπορεί να σημαίνει «καθορι-
σμένο» η πιο κοινή σημασία έχει «να κάνει με την ιδέα του 
κοψίματος» (Shea, «The relationship Between the 
Prophecies of Daniel 8 and Daniel 9», in Sanctuary and 
Atonement, σελ. 242). 

41. Gesenius, Hebrew and Chaldee Lexicon to the Old 
Testament Scripture, μετάφραση Samuel P. Tregelles 
(Grand Rapids: W. B. Eerdmans, επανέκδοση 1950), σελ. 
314. 

42. Δείτε Ferch, «Commencement Date for the Seventh 
Week Prophecy», in 70 Weeks, Leviticus, and the Nature 
of Prophecy. σελ. 64-74. 

43. Από το κεφάλαιο Δαν. η΄ γίνεται σαφές ότι οι 2300 
ημέρες έχουν να καλύψουν ένα μεγάλο διάστημα ετών. Η 
ερώτηση τέθηκε: «Έως πότε θέλει διαρκεί η όρασις;» (Δαν. 
η΄13). Η λέξη «όρασις» είναι η ίδια που χρησιμοποιείται στα 
εδάφια 1 και 2. Έτσι, όταν η ερώτηση «έως πότε θέλει δι-
αρκεί η όρασις;» τίθεται από έναν ουράνιο άγγελο, αναμέ-
νεται μια απάντηση που καλύπτει όλη την όραση από το 
πρώτο ζώο σύμβολο, περνώντας στο δεύτερο ζώο σύμβο-
λο, στο κέρας σύμβολο μέχρι το τέλος των αιώνων όπως 
φαίνεται στα εδάφια Δαν. η΄17,19. Το ότι αυτά τα 2.300 η-
μερονύκτια απαντούν στην ερώτηση αυτή δείχνει σαφέστα-
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τα ότι πρέπει να καλύπτουν την περίοδο από τη μηδοπερ-
σική αυτοκρατορία μέχρι το τέλος των αιώνων, υποδηλώ-
νοντας ότι είναι κυριολεκτικά έτη. 

44. Damsteegt, Foundations of Seventh-day Adventist 
Message and Mission, σελ. 14,15. Froom, Prophetic Faith 
of Our Fathers, τόμος 4ος. 

45. Froom, Prophetic Faith of Our Fathers, τόμος 4ος, 
σελ. 404. 

46. Δείτε Francis D. Nichol, The Midnight Cry 
(Washington DC: Review and Herald, 1944). 

47. Δείτε Froom, Prophetic Faith of Our Fathers, τόμοι 1-
4, Damsteegt, Foundations of the Seventh-day Adventist 
Message and Mission, σελ. 16-20. 

48. Δείτε Damsteegt, Foundation of the Seventh-day 
Adventists Message and Mission, σελ. 103-146. White, Η 
Παγκόσμια Τελική Σύρραξη, σελ. 506- 516. 

49.Froom, Movement of Destiny, σελ. 543. 
50. Holbrook, «Light in the Shadows», σελ. 34. 
51. White, Λύσεις για τη Ζωή, σελ.244. 
52. Holbrook, «Light in the Shadows» σελ. 35. 
53. Το τέλος της ανθρώπινης δοκιμασίας είναι η εποχή 

όπου η μετανοια δε θα είναι πια εφικτή. Η δοκιμασία ενός 
προσώπου μπορεί να κλείσει με τρεις τρόπους: 

1) με το θάνατο, 
2) όταν έχει επιτελεσθεί η ασυγχώρητη αμαρτία (Ματθ. 

ιβ΄31,32, Λουκά ιβ΄10), 
3) όταν η δοκιμασία κλείνει για όλους ακριβώς πριν από 

τη Δευτέρα Παρουσία. 
΄Οσο διάστημα ο Χριστός λειτουργεί ως αρχιερέας και 

μεσίτης μεταξύ Θεού και του ανθρώπου, το έλεος είναι εφι-
κτό. «Γι’αυτό δεν μπορούν να επιβληθούν κρίσεις χωρίς έ-
λεος, πριν τελειώσει ο Χριστός το έργο Του ως ιερέας. Αλλά 
οι επτά έσχατες πληγές πέφτουν χωρίς έλεος [Αποκ. ιδ΄10, 
ιε΄1], επειδή πέφτουν μετά που ο Χριστός έχει σταματήσει 
την παράκλησή Του και η δοκιμασία έχει λήξει.» (U. Smith, 
in SDA Encyclopedia, αναθεωρημένη έκδοση, σελ. 1152). 
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*Βύσσινον - Εκ βύσσου κατασκευασμένον. Βύσσινοι πέ-

πλοι. 
Βυσσίνη σινδών - Παρ’Ηρωδότω (Β΄86) η λευκή, λεπτή 

σινδών. 
Βύσσος - Παρ’αρχαίοις λινόν ινδικόν, το εκ τούτου λε-

πτόν ύφασμα και το εκ του υφάσματος ιμάτιον. (Εγκυκλο-
παιδικό Λεξικό ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΔΑΚΗ, 3ος τόμος, σελ. 650). 
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Οι Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης   
Ημέρας  Πιστεύουν . . . 
 

Η δεύτερη έλευση του Χριστού είναι η «μακαρία 

ελπίδα» της εκκλησίας, το αποκορύφωμα του ευ-

αγγελίου. Η έλευση του Σωτήρα θα είναι κυριολε-

κτική, προσωπική, ορατή και παγκόσμια. ΄Οταν θα 

επιστρέψει, οι δίκαιοι νεκροί θα αναστηθούν, και 

μαζί με τους δίκαιους ζώντες δοξασμένοι θα αρπα-

χθούν στον ουρανό, αλλά οι ασεβείς θα πεθάνουν. 

Η σχεδόν εκπλήρωση των περισσότερων προφη-

τειών και η παρούσα κατάσταση του κόσμου δεί-

χνουν ότι η έλευση του Χριστού επίκειται. Ο χρό-

νος αυτού του γεγονότος δεν έχει αποκαλυφθεί, 

και γι’αυτό μας δίνεται η παραίνεση να είμαστε έ-

τοιμοι κάθε στιγμή.- 

Βασικές Διδαχές, 24 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 24 
 

Η ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ 
 

΄Ενα παιδάκι εμπιστεύθηκε στη μητέρα του καθώς πή-
γαινε για ύπνο: «Μανούλα, αισθάνομαι τόσο μόνο χωρίς το 
φίλο μου Ιησού! Πότε θα γυρίσει στη γη;» 

Αυτό το παιδάκι δύσκολα μπορούσε να κατανοήσει ότι η 
επιθυμία της καρδούλας του ήταν η λαχτάρα των αιώνων. 
Τα τελευταία λόγια της Γραφής δίνουν την υπόσχεση της 
γρήγορης επιστροφής: «Ναι έρχομαι ταχέως.» Και ο Ιωάν-
νης ο Αποκαλυπτής, ο πιστός σύντροφος του Ιησού, προ-   
σθέτει: «Αμήν. Ναι, έρχου, Κύριε Ιησού!» (Αποκ. κβ΄20). 

Να δούμε τον Ιησού! Να ενωθούμε για πάντα μαζί Του, ο 
οποίος μας αγαπάει περισσότερο από ό,τι μπορούμε να 
φαντασθούμε! Να τελειώσουν όλα τα βάσανα της γης! Να 
χαιρόμαστε την αιωνιότητα μαζί με τους αγαπημένους μας 
αναστημένους που τώρα αναπαύονται! Καθόλου παράξενο 
που οι φίλοι του Χριστού περιμένουν αυτή την ημέρα από 
τότε που αναλήφθηκε. 

Μια μέρα θα επιστρέψει, αν και για τους αγίους η επι-
στροφή Του θα είναι ένα αναπάντεχο ξάφνιασμα γιατί όλοι 
νυσταγμένοι κοιμούνται στη μακρόχρονη αναμονή. (Ματθ. 
κε΄5). «Εν τω μέσω δε της νυκτός» - στην πιο σκοτεινή ώρα 
της γης - ο Θεός θα εκδηλώσει τη δύναμή Του στο λαό Του. 
Η Βίβλος περιγράφει τα γεγονότα: «Εξήλθε φωνή μεγάλη 
από του ναού του ουρανού, από του θρόνου, λέγουσα, Ε-
τελέσθη.» Αυτή η φωνή έσεισε τη γη, «και έγεινε σεισμός 
μέγας, οποίος δεν έγεινεν αφού οι άνθρωποι υπήρξαν επί 
της γης.» (Αποκ. ις΄17,18). Τα βουνά τρέμουν, τα βράχια 
σκορπίζουν παντού, και όλη η γη ανασηκώνεται σαν τα-
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ραγμένη θάλασσα. Η επιφάνειά της διασπάται «και αι πό-
λεις των εθνών έπεσον . . . και πάσα νήσος έφυγε, και τα 
όρη δεν ευρέθησαν.» (εδ. 19,20). «Και ο ουρανός απεχω-
ρίσθη ως βιβλίον τετυλιγμένον, και παν όρος και νήσος εκι-
νήθησαν εκ των τόπων αυτών.» (Αποκ. ς΄14). 

Παρά το χάος που καλύπτει το φυσικό κόσμο, ο λαός του 
Θεού παίρνει θάρρος καθώς βλέπει «το σημείον του Υιού 
του ανθρώπου». (Ματθ. κδ΄30). Καθώς Αυτός κατέρχεται 
«επί των νεφελών του ουρανού», κάθε μάτι βλέπει τον 
΄Αρχοντα της ζωής. Αυτή τη φορά έρχεται όχι ως «άνθρω-
πος θλίψεων», αλλά ως νικητής και κατακτητής να διεκδι-
κήσει τους δικούς Του. Αντί για ακάνθινο στεφάνι, φέρει 
διάδημα δόξας «και επί το ιμάτιον αυτού και επί τον μηρόν 
αυτού έχει γεγραμμένον το όνομα, ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΒΑΣΙΛΕΩΝ 
ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΣ ΚΥΡΙΩΝ». (Αποκ. ιθ΄12,16). 

Κατά την έλευσή Του μεγάλη απογοήτευση καταλαμβά-
νει εκείνους οι οποίοι αρνήθηκαν να αναγνωρίσουν τον Ιη-
σού ως Σωτήρα και Κύριο, και απέρριψαν στη ζωή τους τις 
απαιτήσεις του νόμου Του. Εκείνο που κάνει τους αρνητές 
της χάρης Του να αντιληφθούν την ενοχή τους, είναι η φω-
νή που τους παρακαλούσε υπομονητικά: «Επιστρέψατε, 
επιστρέψατε από των οδών ημών των πονηρών. Διά τί να 
αποθάνητε;» (΄Ιεζ. λγ΄11). «Και οι βασιλείς της γης, και οι 
μεγιστάνες, και οι πλούσιοι, και οι χιλίαρχοι, και οι δυνατοί, 
και πας δούλος και πας ελεύθερος, έκρυψαν εαυτούς εις τα 
σπήλαια και εις τας πέτρας των ορέων, και λέγουσι προς τα 
όρη και προς τας πέτρας, Πέσετε εφ’ημάς, και κρύψατε η-
μάς από προσώπου του καθημένου επί του θρόνου, και 
από της οργής του Αρνίου. Διότι ήλθεν η ημέρα η μεγάλη 
της οργής αυτού, και τίς δύναται να σταθή;» (Αποκ. ς΄15-
17). 

Αλλά η χαρά εκείνων που Τον πρόσμεναν, επισκιάζει την 
απελπισία των ασεβών. Η έλευση του Λυτρωτή φέρνει την 
ένδοξη αποκορύφωση της ιστορίας του λαού του Θεού. Εί-
ναι η στιγμή της απελευθέρωσής τους. Με ρίγη χαράς ανα-
φωνούν: «Ιδού, ούτος είναι ο Θεός ημών. Περιεμείναμεν 
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αυτόν και θέλει σώσει ημάς. Ούτος είναι ο Κύριος. Περιεμεί-
ναμεν αυτόν. Θέλομεν χαρή και ευφρανθή εν τη σωτηρία 
αυτού.» (Ησ. κε΄9). 

Καθώς πλησιάζει ο Ιησούς, καλεί τους κοιμώμενους αγί-
ους από τον τάφο και με την εντολή Του οι άγγελοι «θέλου-
σι συνάξει τους εκλεκτούς αυτού εκ των τεσσάρων ανέμων, 
απ’άκρων ουρανών έως άκρων αυτών». (Ματθ. κδ΄31). Σε 
όλον τον κόσμο οι δίκαιοι νεκροί ακούουν τη φωνή Του και 
εγείρονται από τους τάφους - υπέροχη στιγμή! 

Τότε οι ζώντες δίκαιοι μεταμορφώνονται «εν μια στιγμή, 
εν ριπή οφθαλμού».(Α΄Κορ. ιε΄52). Ένδοξοι και με εξασφα-
λισμένη την αιωνιότητα μαζί με τους αναστηθέντες αγίους 
αρπάζονται να συναντήσουν τον Κύριό τους στον αέρα για 
να μείνουν μαζί Του αιώνια. (Α΄Θεσ. δ΄16,17). 

 
Η Βεβαιότητα της Επιστροφής του Χριστού 

Οι απόστολοι και οι πρώτοι Χριστιανοί θεωρούσαν την  
επιστροφή του Χριστού την «μακαρίαν ελπίδα». (Τίτ. β΄13, 
Εβρ. θ΄28). Περίμεναν όλες οι προφητείες και οι υποσχέσεις 
να εκπληρωθούν κατά τη Δευτέρα Παρουσία (Β΄Πέτρ. γ΄13, 
Ησ. ξε΄17), διότι αυτός είναι ο μόνος σκοπός της χριστιανι-
κής οδοιπορίας. ΄Οσοι αγαπούν το Χριστό, προσβλέπουν 
με λαχτάρα στην ημέρα όπου θα δουν προσωπο με πρό-
σωπο να μετέχουν στη συντροφιά Του - και επίσης με τον 
Πατέρα, το ΄Αγιο Πνεύμα και τους αγγέλους. 

 
Η Μαρτυρία της Γραφής. Η βεβαιότητα της Δευτέρας 

Παρουσίας είναι ριζωμένη στην αξιοπιστία της Γραφής. Α-
κριβώς πριν πεθάνει, ο Ιησούς είπε στους μαθητές Του ότι 
θα επέστρεφε στον Πατέρα Του για να τους ετοιμάσει θέση. 
Αλλά υποσχέθηκε: «Πάλιν έρχομαι». (Ιωάν. ιδ΄3). 

΄Οπως είχε προλεχθεί η πρώτη έλευση του Χριστού στη 
γη, έτσι και η δεύτερη έλευσή Του έχει προλεχθεί σε όλη τη 
Γραφή. Ακόμη και πριν από τον κατακλυσμό ο Ενώχ προ-
φήτευσε ότι ο Χριστός θα ερχόταν με δόξα για να δώσει τέ-
λος στην αμαρτία. Προφήτευσε λέγοντας: «Ιδού, ήλθεν ο 
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Κύριος με μυριάδας αγίων αυτού, διά να κάμη κρίσιν κατά 
πάντων και να ελέγξη πάντας τους ασεβείς εξ αυτών, διά 
πάντα τα έργα της ασεβείας αυτών τα οποία έπραξαν, και 
διά πάντα τα σκληρά τα οποία ελάλησαν κατ’αυτού αμαρ-
τωλοί ασεβείς.» (Ιούδα 14,15). 

Χίλια χρόνια πριν να έρθει ο Χριστός στη γη, ο ψαλμω-
δός μίλησε για τη δεύτερη έλευση του Κυρίου να συγκε-
ντρώνει το λαό Του λέγοντας: «Θέλει έλθεί ο Θεός ημών, 
και δεν θέλει σιωπήσει. Πυρ κατατρώγον θέλει είσθαι έ-
μπροσθεν αυτού, και πέριξ αυτού σφοδρά ανεμοζάλη. Θέ-
λει προσκαλέσει τους ουρανούς άνωθεν, και την γην, διά να 
κρίνη τον λαόν αυτού. Συναθροίσατέ μοι τους οσίους μου, 
οίτινες έκαμον μετ’εμού συνθήκην θυσίας.» (Ψαλ. ν΄3-5). 

Οι μαθητές του Χριστού χαίρονταν με την υπόσχεση της 
επιστροφής Του. Ανάμεσα στις δυσκολίες που τους περιέ-
βαλλαν, η βεβαιότητα αυτής της υπόσχεσης ανανέωνε το 
θάρρος και τη δύναμή τους. Ο Κύριός τους θα επέστρεφε 
για να τους παραλάβει στην οικία του Πατέρα Του! 

 
Η Πρώτη ΄Ελευσή Του Αποτελεί Εγγύηση. Η δεύτερη 

έλευσή Του είναι στενά συνδεδεμένη με την πρώτη έλευσή 
Του. Αν ο Χριστός δεν ερχόταν την πρώτη φορά και δεν κα-
τήγαγε την αποφασιστική νίκη κατά του Σατανά (Κολ. β΄15), 
τότε δε θα είχαμε κανένα λόγο να πιστεύουμε ότι τελικά θα 
ερχόταν να θέσει τέλος στην κυριαρχία του Σατανά επάνω 
στον κόσμο αυτό και να τον αποκαταστήσει στην αρχική του 
τελειότητα. Αλλά εφόσον έχουμε την απόδειξη ότι «εφανε-
ρώθη διά να αθετήσει την αμαρτίαν διά της θυσίας εαυτού», 
έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι «θέλει φανή εκ δευτέρου 
χωρίς αμαρτίας, εις τους προσμένοντας αυτόν διά σωτηρί-
αν». (Εβρ. θ΄26,28). 

 
Η Ουράνια Διακονία του Χριστού. Η αποκάλυψη του 

Χριστού στον Ιωάννη καθιστά σαφές ότι το ουράνιο αγια-
στήριο είναι το κέντρο του σχεδίου της σωτηρίας. (Αποκ. 
α΄12,13, γ΄12, δ΄1-5, ε΄8, ζ΄15, η΄3, ια΄1,19, ιδ΄15,17, ι-
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ε΄5,6,8, ις΄1,17). Οι προφητείες που δείχνουν ότι άρχισε την 
τελική διακονία Του υπέρ των αμαρτωλών, συμβάλλουν στη 
βεβαιότητα ότι γρήγορα θα επιστρέψει να παραλάβει το λαό 
Του. (Δείτε το κεφάλαιο 23). Η εμπιστοσύνη ότι ο Χριστός 
εργάζεται δραστήρια να ολοκληρώσει τη λύτρωση που ήδη 
επιτέλεσε στο σταυρό, δίνει μεγάλη ενθάρρυνση τους Χρι-
στιανούς οι οποίοι προσμένουν την επιστροφή Του. 

 
Ο Τρόπος της Επιστροφής του Χριστού 

Καθώς ο Χριστός μιλούσε για τα σημεία που θα έδειχναν 
την εγγύτητα της έλευσής Του, επίσης είπε για ό,τι αφορά 
στο λαό Του για να μην απατηθούν από ψευδείς δηλώσεις. 
Τους ειδοποίησε ότι πριν από τη Δευτέρα Παρουσία «θέ-
λουσιν εγερθή ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήται, και θέ-
λουσι δείξει σημεία μεγάλα και τέρατα, ώστε να πλανήσω-
σιν, ει δυνατόν, και τους εκλεκτούς». Ακόμη είπε: «Εάν τις 
είπη προς υμάς, Ιδού, εδώ είναι ο Χριστός, ή εδώ, μη πι-
στεύσητε.» (Ματθ. κδ΄24,23). Ο ενημερωμένος είναι εξο-
πλισμένος. Για να είναι σε θέση οι πιστοί  να διακρίνουν με-
ταξύ γνήσιου γεγονότος και κίβδηλης έλευσης, πολλά βιβλι-
κά κείμενα αποκαλύπτουν λεπτομέρειες με τον τρόπο που 
ο Χριστός θα επιστρέψει. 

 
Κυριολεκτική και Προσωπική Επιστροφή. ΄Οταν ο Ιη-

σούς αναλήφθηκε μέσα στη νεφέλη, δύο άγγελοι απευθύν-
θηκαν στους μαθητές, οι οποίοι ακόμη παρατηρούσαν την 
απομάκρυνση του Κυρίου: «΄Ανδρες Γαλιλαίοι, τί ίστασθε 
εμβλέποντες εις τον ουρανόν; Ούτος ο Ιησούς, όστις ανε-
λήφθη αφ’υμών εις τον ουρανόν, θέλει ελθεί ούτω, καθ’όν 
τρόπον είδετε αυτόν πορευόμενον εις τον ουρανόν.» (Πράξ. 
α΄11). 

Με άλλα λόγια, είπαν ότι ο ίδιος ο Κύριος που μόλις τους 
άφησε - προσωπικός, ύπαρξη με σάρκα και οστά, όχι σαν 
κάποια πνευματική οντότητα (Λουκά κδ΄36-43) - θα επέ-
στρεφε στη γη. Και η Δευτέρα Παρουσία Του θα ήταν κυρι-
ολεκτική και προσωπική όπως η αναχώρησή Του. 
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Ορατή Επιστροφή. Η έλευση του Χριστού δε θα είναι 

εσωτερική, αόρατη εμπειρία, αλλά μια πραγματική συνά-
ντηση με ορατό Πρόσωπο. Για να μην αφήσει καμιά αμφι-
βολία για την ορατότητα της επιστροφής Του, ο Ιησούς 
προειδοποίησε τους μαθητές Του ότι δε θα γινόταν μια μυ-
στική Δευτέρα Παρουσία, συγκρίνοντας την επιστροφή Του 
με τη φωτεινή αστραπή. (Ματθ. κδ΄27). 

Η Γραφή δηλώνει καθαρά ότι οι δίκαιοι και οι ασεβείς 
συγχρόνως θα είναι μάρτυρες της έλευσής Του. Ο Ιωάννης 
έγραψε: «Ιδού, έρχεται μετά των νεφελών, και θέλει ιδεί αυ-
τόν πας οφθαλμός» (Αποκ. α΄7), και ο Χριστός περιέγραψε 
τη στάση των ασεβών: «Θέλουσι θρηνήσει πάσαι αι φυλαί 
της γης, και θέλουσιν ιδεί τον Υιόν του ανθρώπου ερχόμε-
νον επί των νεφελών του ουρανού μετά δυνάμεως και δό-
ξης πολλής.» (Ματθ. κδ΄30). 

 
Ηχηρή Επιστροφή. Πέρα από την εικόνα ότι η επιστρο-

φή του Χριστού θα γίνει παγκόσμια αντιληπτή, η Γραφή βε-
βαιώνει ότι η έλευσή Του θα γνωστοποιηθεί όχι μόνο με την 
όραση, αλλά και με τον ήχο. «Αυτός ο Κύριος θέλει καταβή 
απ’ουρανού με κέλευσμα, με φωνήν αρχαγγέλου και με 
σάλπιγγα Θεού.» (Α΄Θεσ. δ΄16). «Μετά σάλπιγγος φωνής 
μεγάλης» (Ματθ. κδ΄31) θα συνοδεύεται η σύναξη του λαού 
Του. Δεν υπάρχει εδώ καμιά μυστικότητα. 

 
΄Ενδοξη Επιστροφή. ΄Οταν ο Χριστός επιστρέφει, έρχε-

ται ως κατακτητής, με ισχύ και «εν τη δόξη του Πατρός αυ-
τού, μετά των αγγέλων αυτού». (Ματθ. ις΄27). Ο Ιωάννης ο 
Αποκαλυπτής περιγράφει τη δόξα της επιστροφής του Χρι-
στού με έναν πολύ δραματικό τρόπο. Περιγράφει το Χριστό 
έφιππο σε λευκό άλογο να οδηγεί αναρίθμητες στρατιές του 
ουρανού. Εμφανίζεται η υπερφυσική λαμπρότητα του ένδο-
ξου Χριστού. (Αποκ. ιθ΄11-16). 
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Ξαφνική, Απρόσμενη Επιστροφή. Οι Χριστιανοί πιστοί 
που λαχταρούν και προσμένουν την επιστροφή του Χρι-
στού, θα είναι ενήμεροι πότε αυτή πλησιάζει. (Α΄Θεσ. ε΄4-
6). Αλλά για τους κατοίκους του κόσμου γενικά, ο Παύλος 
έγραψε: «Η ημέρα του Κυρίου, ως κλέπτης εν νυκτί, ούτως 
έρχεται. Επειδή όταν λέγωσιν, Ειρήνη και ασφάλεια, τότε 
επέρχεται επ’αυτούς αιφνίδιος όλεθρος, καθώς αι ωδίνες εις 
την εγκυμονούσαν, και δεν θέλουσιν εκφύγει.» (Α΄Θεσ. 
ε΄2,3, Ματθ. κδ΄43). 

Μερικοί συμπέραναν ότι η σύγκριση του Παύλου για την 
έλευση του Χριστού με αυτή του κλέφτη, δείχνει ότι θα έρθει 
με κάποιον τρόπο μυστικό και αόρατο. Οπωσδήποτε, μια 
τέτοια άποψη έρχεται σε αντίθεση με τη βιβλική εικόνα της 
επιστροφής του Χριστού με δόξα και λαμπρότητα, και πα-
γκοσμίως ορατή. (Αποκ. α΄7). Η άποψη του Παύλου δεν 
είναι ότι η επιστροφή του Χριστού είναι μυστική, αλλά ότι για 
όσους σκέπτονται κοσμικά, είναι απρόσμενη όπως ένας 
κλέφτης. 

Και ο Χριστός εκφράζεται με τον ίδιο τρόπο συγκρίνο-
ντας την έλευσή Του με την απρόσμενη καταστροφή του 
προκατακλυσμιαίου κόσμου με κατακλυσμό. «Διότι καθώς 
εν ταις ημέραις ταις προ του κατακλυσμού ήσαν τρώγοντες 
και πίνοντες, νυμφευόμενοι και νυμφεύοντες, έως της ημέ-
ρας καθ’ήν ο Νώε εισήλθεν εις την κιβωτόν. Και δεν ενόη-
σαν, εωσού ήλθεν ο κατακλυσμός, και εσήκωσε πάντας. 
Ούτω θέλει είσθαι και η παρουσία του Υιού του ανθρώ-
που.» (Ματθ. κδ΄38,39). Αν και ο Νώε είχε κηρύξει επί πολ-
λά χρόνια για τον επικείμενο κατακλυσμό, τελικά ο κατα-
κλυσμός ξάφνιασε τον κόσμο. Ζούσαν δύο τάξεις ανθρώ-
πων. Η μια τάξη πίστεψε στα λόγια του Νώε, εισήλθε στην 
κιβωτό και σώθηκε. Η άλλη προτίμησε να μείνει έξω από 
την κιβωτό, «εωσού ήλθεν ο κατακλυσμός και εσήκωσε πά-
ντας». (Ματθ. κδ΄39). 

 
΄Ενα Κατακλυσμιαίο Γεγονός. ΄Ομοια με την παρο-

μοίωση του κατακλυσμού, το όνειρο του Ναβουχοδονόσορ 
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με το μεταλλικό άγαλμα, περιγράφει τον κατακλυσμιαίο 
τρόπο  με τον οποίον ο Χριστός θα εγκαταστήσει την ένδο-
ξη βασιλεία Του. (Δείτε το κεφάλαιο 4). Ο Ναβουχοδονόσορ 
είδε μια μεγάλη εικόνα. «Η κεφαλή της εικόνος εκείνης ήτο 
εκ χρυσού καθαρού, το στήθος αυτής και οι βραχίονες αυ-
τής εξ αργύρου, η κοιλία αυτής και οι μηροί αυτής εκ χαλ-
κού, αι κνήμαι αυτής εκ σιδήρου, οι πόδες αυτής μέρος μεν 
εκ σιδήρου, μέρος δε εκ πηλού.» Έπειτα, «απεκόπη λίθος 
άνευ χειρών, και εκτύπησε την εικόνα επί τους πόδας αυτής 
τους εκ σιδήρου και πηλού, και κατεσύντριψεν αυτούς. Τότε 
ο σίδηρος, ο πηλός, ο χαλκός, ο άργυρος και ο χρυσός κα-
τεσυντρίφθησαν ομού και έγειναν ως λεπτόν άχυρον αλωνί-
ου θερινού, και ο άνεμος εσήκωσεν αυτά, και ουδείς τόπος 
ευρέθη αυτών. Ο δε λίθος ο κτυπήσας την εικόνα έγεινεν 
όρος μέγα και εγέμισεν όλην την γην.» (Δαν. β΄32-35). 

Με το όνειρο αυτό ο Θεός έδωσε στο Ναβουχοδονόσορ 
μια συνοπτική ιστορία του κόσμου. Μεταξύ της εποχής του 
και της εγκαθίδρυσης της αιώνιας βασιλείας του Χριστού 
(την πέτρα), τέσσερες μεγάλες αυτοκρατορίες θα κατείχαν 
διαδοχικά τον κόσμο και έπειτα μια συσσώρευση από ισχυ-
ρά και αδύνατα έθνη θα έβγαιναν στο προσκήνιο του κό-
σμου. 

Ήδη από την εποχή του Χριστού οι ερμηνευτές ταύτισαν 
τις αυτοκρατορίες με αυτές της Βαβυλώνας (605-539 π.Χ.), 
της Μηδοπερσίας (539-331 π.Χ.), της Ελλάδας (331-168 
π.Χ.) και της Ρώμης (168 π.Χ. - 476 μ.Χ.).1 ΄Οπως προλέ-
χθηκε, καμιά αυτοκρατορία δε διαδέχθηκε τη Ρώμη. Κατά 
τον τέταρτο και πέμπτον αιώνα μ.Χ. η Ρώμη διαμελίσθηκε 
σε μικρότερα βασίλεια, τα οποία αργότερα έγιναν τα έθνη 
της Ευρώπης. Στο διάβα των αιώνων  ισχυροί αρχηγοί - ο 
Καρλομάγνος, ο Κάρολος Ε΄, ο Ναπολέων, ο Κάιζερ Βίλ-
χελμ ο επονομαζόμενος Γουλιέλμος Β΄ και ο Χίτλερ - προ-
σπάθησαν να ιδρύσουν μια άλλη παγκόσμια αυτοκρατορία. 
Ο καθένας τους απέτυχε, όπως ακριβώς είχε πει η προφη-
τεία: «Πλην δεν θέλουσιν είσθαι κεκολλημένοι ο είς μετά του 



24.  Η δευτέρα παρουσία του Χριστού 

 534

άλλου, καθώς ο σίδηρος δεν μιγνύεται μετά του πηλού.» 
(Δαν. β΄43). 

Τελικά, το όνειρο επικεντρώνεται σε μια δραματική απο-
κορύφωση: την εγκαθίδρυση της αιώνιας βασιλείας του 
Θεού. Η πέτρα που αποκόπηκε «άνευ χειρών», αντιπρο-
σωπεύει τη βασιλεία της δόξας του Χριστού (Δαν. ζ΄14, Α-
ποκ. ια΄15), η οποία θα εγκατασταθεί χωρίς ανθρώπινη 
προσπάθεια κατά τη Δευτέρα Παρουσία. 

Η βασιλεία του Χριστού δε θα υπάρχει συγχρόνως με 
οποιαδήποτε ανθρώπινη αυτοκρατορία. ΄Οταν ο Χριστός 
ήταν στη γη την εποχή που εξουσίαζε η ρωμαϊκή αυτοκρα-
τορία, η πέτρινη βασιλεία που συνθλίβει όλα τα έθνη, δεν 
είχε έρθει ακόμη. Μόνο μετά τη φάση του σιδήρου και του 
πηλού στα πόδια, στην περίοδο των διαιρημένων εθνών, 
θα ερχόταν. Θα εγκατασταθεί κατά τη Δευτέρα Παρουσία 
όταν ο Χριστός διαχωρίσει τους δικαίους από τους ασεβείς. 
(Ματθ. κε΄31-34). 

΄Οταν έρθει, αυτή η πέτρα ή η βασιλεία, θα κτυπήσει 
«την εικόνα επί τους πόδας αυτής τους εκ σιδήρου και πη-
λού» και «θέλει κατασυντρίψει και συντελέσει πάσας ταύτας 
τας βασιλείας», μη αφήνοντας σε αυτές ούτε ίχνος. (Δαν. 
β΄34,44,35). Πραγματικά, η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού 
είναι ένα γεγονός που θα συνταράξει τη γη. 

 
Η Δευτέρα Παρουσία και η Ανθρώπινη Φυλή 

Η Δευτέρα Παρουσία του Χριστού θα αγγίσει και τις δύο 
κατηγορίες της ανθρωπότητας - εκείνους οι οποίοι Τον δέ-
χθηκαν και σε αυτούς φέρνει τη σωτηρία, και εκείνους οι 
οποίοι Τον αποστράφηκαν. 

 
Η Σύναξη των Εκλεκτών. Μια σπουδαία φάση της ε-

γκαθίδρυσης της αιώνιας βασιλείας του Χριστού είναι η σύ-
ναξη όλων των λυτρωμένων στην ουράνια κατοικία που ο 
Χριστός έχει ετοιμάσει. ((Ματθ. κδ΄31, κε΄32-34, Μάρκ. 
ιγ΄27, Ιωάν. ιδ΄3). 
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΄Οταν ο αρχηγός ενός κράτους επισκέπτεται μια άλλη 
χώρα, μόνο λίγα άτομα μπορούν να λάβουν μέρος στη συ-
γκέντρωση υποδοχής. Αλλά όταν ο Χριστός έρθει, ο κάθε 
πιστός ο οποίος έζησε ποτέ, άσχετα ηλικίας, γένους, μόρ-
φωσης, οικονομικής κατάστασης ή φυλής θα συμμετέχει 
στο μεγάλο πανηγυρισμό της Δευτέρας Παρουσίας. Δύο 
γεγονότα καθιστούν εφικτή την παγκόσμια αυτή συγκέ-
ντρωση: η ανάσταση των δικαίων νεκρών και η μεταμόρ-
φωση των ζώντων δικαίων. 

1. Η ανάσταση των αποθανόντων εν Χριστώ. Με τον 
ήχο της σάλπιγγας που αναγγέλλει την επιστροφή του Χρι-
στού, οι δίκαιοι νεκροί θα αναστηθούν άφθαρτοι και αθάνα-
τοι. (Α΄Κορ. ιε΄52,53). Εκείνη τη στιγμή «οι αποθανόντες εν 
Χριστώ θέλουσιν αναστηθή πρώτον». (Α΄Θεσ. δ΄16). Με 
άλλα λόγια, ανασταίνονται πριν οι ζώντες δίκαιοι αρπα-
χθούν για να είναι με τον Κύριο. 

Οι αναστημένοι ενώνονται με εκείνους που είχαν λυπηθεί 
για την αναχώρησή τους. Τώρα αναφωνούν: «Πού, θάνατε, 
το κέντρον σου; πού, άδη, η νίκη σου;» (Α΄Κορ. ιε΄55). 

Από τον τάφο δεν εξέρχονται άρρωστα, γηρασμένα, α-
νάπηρα σώματα όπως τάφηκαν, αλλά νέα, αθάνατα, τέλεια 
σώματα, όχι πια σημαδεμένα από την αμαρτία που είχε συ-
ντελέσει στην κατάπτωσή τους. Οι αναστημένοι άγιοι έχουν 
την εμπειρία της ολοκληρωμένης αποκατάστασης του έρ-
γου του Χριστού, αντανακλώντας την τέλεια εικόνα του 
Θεού στη διάνοια, στην ψυχή και στο σώμα. (Α΄Κορ. ιε΄42-
54, δείτε το κεφάλαιο 25). 

2. Η μεταμόρφωση των ζώντων πιστών. ΄Οταν οι δί-
καιοι νεκροί ανασταίνονται, οι δίκαιοι που ζουν στη γη κατά 
τη Δευτέρα Παρουσία, θα μεταμορφωθούν. «Διότι πρέπει 
το φθαρτόν τούτο να ενδυθή αφθαρσίαν, και το θνητόν τού-
το να ενδυθή αθανασίαν.» (Α΄Κορ. ιε΄53). 

Κατά την επιστροφή του Χριστού καμιά ομάδα των πι-
στών δε θα έχει προτεραιότητα από άλλους πιστούς. Ο 
Παύλος αποκαλύπτει ότι οι ζώντες και μεταμορφωμένοι πι-
στοί θα αρπαχθούν «μετ’αυτών [των αναστηθέντων δικαί-
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ων] εν νεφέλαις εις απάντησιν του Κυρίου εις τον αέρα. Και 
ούτω θέλομεν είσθαι πάντοτε μετά του Κυρίου». (Α΄Θεσ. 
δ΄17, Εβρ. ια΄39,40). Έτσι, όλοι οι πιστοί θα είναι παρόντες 
στη μεγάλη σύναξη της Παρουσίας, και οι αναστηθέντες ά-
γιοι όλων των αιώνων και οι άγιοι που ζουν όταν ο Χριστός 
επιστρέψει. 

 
Ο Θάνατος των Απίστων. Για τους σεσωσμένους η 

Δευτέρα Παρουσία είναι καιρός χαράς, αλλά για τους απο-
λυμένους θα είναι καιρός απερίγραπτου τρόμου. Αντιστά-
θηκαν στην αγάπη του Χριστού και στην πρόσκλησή Του 
για σωτηρία επί τόσο διάστημα που παγιδεύθηκαν σε απα-
τηλά τεχνάσματα. (Β΄Θεσ. β΄9-12, Ρωμ. α΄28-32). ΄Οταν 
δουν Εκείνον τον οποίον απέρριψαν, ερχόμενον ως Βασι-
λεύς των βασιλέων και Κύριος των κυρίων, θα γνωρίσουν 
ότι έφθασε η ώρα της σκληρής μοίρας τους. Καταβλημένοι 
από τρόμο και απογοήτευση, ικετεύουν την άψυχη δημι-
ουργία να τους καλύψει. (Αποκ. ς΄16,17). 

Αυτόν ακριβώς τον καιρό ο Θεός θα καταστρέψει τη Βα-
βυλώνα, την ένωση όλων των αποστατών θρησκειών. «Θέ-
λει κατακαυθή εν πυρί.» (Αποκ. ιη΄8). Τον ηγέτη αυτής της 
συνομοσπονδίας - το μυστήριο της ανομίας - «ο Κύριος θέ-
λει απολέσει με το πνεύμα του στόματος αυτού, και θέλει 
εξαφανίσει με την επιφάνειαν της παρουσίας αυτού». 
(Β΄Θεσ. β΄8). Οι εξουσίες οι υπεύθυνες να επιβάλουν το 
χάραγμα του θηρίου (δείτε το κεφάλαιο 12), θα ριφθούν «εις 
την λίμνην του πυρός την καιομένην με θείον». Και οι υπό-
λοιποι ασεβείς θα φονευθούν «με την ρομφαίαν του καθη-
μένου επί του ίππου, και εξερχομένην εκ του στόματος αυ-
τού» - του Ιησού Χριστού του Κυρίου (Αποκ. ιθ΄20,21). 

 
Τα Σημεία της Επικείμενης Επιστροφής του Χριστού 

Η Γραφή όχι μόνο αποκαλύπτει τον τρόπο και το αντικεί-
μενο της επιστροφής του Χριστού, περιγράφει επίσης τα 
σημεία που μιλούν για την εγγύτητα και την αποκορύφωση 
του γεγονότος. Τα πρώτα σημεία που αναγγέλλουν τη Δευ-
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τέρα Παρουσία Του έλαβαν χώρα 1700 χρόνια και πλέον 
μετά την ανάληψή Του, και άλλα ακολούθησαν που συμ-
βάλλουν στην απόδειξη ότι επίκειται η επιστροφή Του. 

 
Σημεία στο Φυσικό Κόσμο. Ο Χριστός προείπε ότι «θέ-

λουσιν είσθαι σημεία εν τω ηλίω και τη σελήνη και τοις ά-
στροις» (Λουκά κα΄25), επισημαίνοντας ότι «ο ήλιος θέλει 
σκοτισθή, και η σελήνη δεν θέλει δώσει το φέγγος αυτής, 
και οι αστέρες του ουρανού θέλουσι πέσει, και αι δυνάμεις 
αι εν τοις ουρανοίς θέλουσι σαλευθή. Και τότε θέλουσιν ιδεί 
τον Υιόν του ανθρώπου ερχόμενον εν νεφέλαις μετά δυνά-
μεως πολλής και δόξης». (Μάρκ. ιγ΄24-26). Επιπροθέτως, ο 
Ιωάννης είδε ότι ένας μεγάλος σεισμός θα προηγείτο των 
σημείων στον ουρανό. (Αποκ. ς΄12). ΄Ολα αυτά τα σημεία 
θα όριζαν το τέλος των 1260 ετών του διωγμού. (Δείτε κε-
φάλαιο 12). 

1. Η μαρτυρία της γης. Για την εκπλήρωση της προφη-
τείας «ο μεγαλύτερος γνωστός σεισμός»2 έγινε την 1η Νο-
εμβρίου το 1755. Γνωστός ως ο σεισμός της Λισσαβόνας, 
τα αποτελέσματά του έγιναν αισθητά στην Ευρώπη, στην 
Αμερική και στην Αφρική, καλύπτοντας μια περιοχή περισ-
σότερο από 6.000.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Η κατα-
στροφή του είχε κέντρο τη Λισσαβόνα της Πορτογαλίας, 
όπου μέσα σε λίγα λεπτά ισοπέδωσε δημόσια και ιδιωτικά 
κτίρια, δημιουργώντας χιλιάδες νεκρούς.3 

Ενώ τα φυσικά αποτελέσματα του σεισμού ήταν εκτετα-
μένα, ο αντίκτυπός του στη σκέψη εκείνη την εποχή ήταν 
εξίσου συνταρακτικός. Πολλοί ζώντες τότε αναγνώρισαν στο 
γεγονός αυτό ένα προφητικό σημάδι του τέλους4 και άρχι-
σαν να λαμβάνουν υπόψη με σοβαρότητα την κρίση του 
Θεού και τις έσχατες ημέρες. Ο σεισμός της Λισσαβόνας 
έδωσε το έναυσμα για τη μελέτη της προφητείας. 

2. Η μαρτυρία του ηλίου και της σελήνης. Εικοσιπέντε 
χρόνια αργότερα το επόμενο σημείο που αναφέρεται στην 
προφητεία έλαβε χώρα: η συσκότιση του ηλίου και της σε-
λήνης. Ο Χριστός ανακοίνωσε το χρόνο της εκπλήρωσης 
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αυτού του σημείου, λέγοντας ότι θα γινόταν μετά τη μεγάλη 
θλίψη - τα 1260 χρόνια του παπικού διωγμού που αναφέρε-
ται σε άλλο σημείο της Γραφής. (Ματθ. κδ΄29, δείτε το κε-
φάλαιο 12). Αλλά ο Χριστός είπε ότι θα συντεμνόταν ο χρό-
νος της θλίψης η οποία θα προηγείτο εκείνων των σημείων. 
(Ματθ. κδ΄21,22). Κάτω από την επιρροή της Μεταρρύθμι-
σης και τα κινήματα που ανεφύησαν από αυτήν, ο παπικός 
διωγμός πραγματικά ελαττώθηκε, έτσι που στα μέσα του 
δέκατου όγδοου αιώνα σχεδόν είχε ολοκληρωτικά σταματή-
σει. 

Προς εκπλήρωση αυτής της προφητείας, στις 19 Μαΐου 
το 1780, ένα ασυνήθιστο σκοτάδι κάλυψε το βορειοανατολι-
κό τμήμα της βορειοαμερικανικής Ηπείρου. 

Ανακαλώντας αυτό το γεγονός, ο Timothy Dwight, πρόε-
δρος του πανεπιστημίου Yale, είπε: «Η 19η Μαΐου 1780 
ήταν μια ξεχωριστή ημέρα. Ανάφθηκαν οι λάμπες σε πολλά 
σπίτια, τα πουλιά σταμάτησαν το κελάηδημά τους και κούρ-
νιασαν, και τα πουλερικά αποσύρθηκαν στα κοτέτσια . . . 
Επικρατούσε η γενική άποψη ότι είχε φθάσει η ημέρα της 
κρίσης.»6 

Ο Samuel Williams του πανεπιστημίου του Χάρβαρντ 
ανέφερε ότι το σκοτάδι «πλησίαζε με σύννεφα από τα νοτι-
οδυτικά μεταξύ της 10ης και της 11ης π.μ. ώρας, και συνέ-
χισε μέχρι τα μέσα της επόμενης νύχτας, ποικίλλοντας σε 
βαθμό και διάρκεια στις διάφορες περιοχές. Σε μερικά μέρη, 
οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να διαβάσουν στο ύπαιθρο τα 
συνηθισμένα κείμενα.»7 Κατά την άποψη του Samuel 
Tenny, «το σκοτάδι της επόμενης νύχτας ήταν πιθανόν τό-
σο βαθύ, όσο ουδέποτε παρατηρήθηκε από τότε που ο Πα-
ντοδύναμος πρωτοέδωσε το φως . . . Ήταν σαν όλα τα φω-
τεινά σώματα του σύμπαντος να είχαν καλυφθεί από μια 
αδιαπέραστη σκιά, ή σαν να είχαν εξαφανισθεί. Σε τέτοιο 
σημείο το σκοτάδι ήταν ολοκληρωτικό.»8 

Στις 9 εκείνο το βράδυ βγήκε η πανσέληνος, αλλά το 
σκοτάδι παρέμεινε μέχρι μετά τα μεσάνυχτα. ΄Οταν η σελή-
νη άρχισε να γίνεται ορατή, είχε την όψη αίματος. 
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Ο Ιωάννης ο Αποκαλυπτής είχε προφητεύσει για τα ανε-
πανάληπτα γεγονότα εκείνης της ημέρας. Μετά από το σει-
σμό, έγραψε ότι «ο ήλιος έγεινε μέλας ως σάκκος τρίχινος 
και η σελήνη έγεινεν ως αίμα». (Αποκ. ς΄12). 

3. Η μαρτυρία των αστέρων. Και ο Ιησούς Χριστός και 
ο Ιωάννης είχαν επίσης μιλήσει για την πτώση των αστέρων 
που θα έδειχναν ότι η έλευση του Χριστού πλησίαζε. (Αποκ. 
ς΄13, Ματθ. κδ΄29). Ο μεγάλος καταιονισμός μετεωριτών 
στις 13 Νοεμβρίου 1833 - η μεγαλύτερη επίδειξη πτώσης 
των αστέρων που έχει καταγραφεί - αποτέλεσε εκπλήρωση 
αυτής της προφητείας. Υπολογίζεται ότι ένας μόνο παρατη-
ρητής μπορούσε να δει κατά μέσον όρο 60.000 μετεωρίτες 
σε μια ώρα.9 Αυτό το φαινόμενο ήταν ορατό από τον Κανα-
δά μέχρι το Μεξικό, και από τα μέσα του Ατλαντικού μέχρι 
τον Ειρηνικό. Πολλοί Χριστιανοί αναγνώρισαν σε αυτό την 
εκπλήρωση της βιβλικής προφητείας.11 

΄Ενας αυτόπτης μάρτυς είπε ότι «σχεδόν δεν υπήρχε 
μέρος στο στερέωμα χωρίς αυτούς τους διάττοντες αστέρες, 
που θα μπορούσες να παρατηρήσεις. Ακόμη, κατά διαστή-
ματα έπεφταν σαν δέσμες, θυμίζοντας συκιά που ρίχνει τα 
άγουρα σύκα όταν την κουνάει ισχυρός άνεμος.»12 

Ο Χριστός έδωσε αυτά τα σημεία για να είναι οι Χριστια-
νοί σε επιφυλακή καθώς πλησιάζει η έλευσή Του, να χαίρο-
νται και να είναι έτοιμοι καθ’όλα. Είπε: «΄Οταν δε ταύτα αρ-
χίσωσι να γίνωνται, ανακύψατε και σηκώσατε τας κεφαλάς 
σας, διότι πλησιάζει η απολύτρωσίς σας.» Και συνέχισε: 
«Ιδέτε την συκήν και πάντα τα δένδρα. ΄Οταν ήδη ανοίξωσι, 
βλέποντες γνωρίζετε αφ’εαυτών ότι ήδη το θέρος είναι πλη-
σίον. Ούτω και σεις, όταν ίδητε ταύτα γενόμενα, εξεύρετε ότι 
είναι πλησίον η βασιλεία του Θεού.» (Λουκά κα΄28-31). 

Αυτή η μοναδική μαρτυρία της γης, του ηλίου, της σελή-
νης και των αστέρων που ήρθαν με τη συγκεκριμένη αλλη-
λουχία και στον καιρό που ο Χριστός είχε προείπει, έστρε-
ψαν την προσοχή πολλών προς τις προφητείες της Δευτέ-
ρας Παρουσίας. 
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Σημεία στο Θρησκευτικό Κόσμο. Η Γραφή προλέγει ότι 
ένας αριθμός σημαντικών σημείων στο θρησκευτικό κόσμο 
θα χαρακτηρίσουν την εποχή ακριβώς πριν από την επι-
στροφή του Χριστού. 

1. Μεγάλη θρησκευτική αφύπνιση. Το βιβλίο της Απο-
κάλυψης αναφέρεται στην εμφάνιση ενός μεγάλου, παγκό-
σμιου κινήματος πριν από τη Δευτέρα Παρουσία. Στο όρα-
μα του Ιωάννη, ένας άγγελος που κηρύττει την επιστροφή 
του Χριστού, συμβόλιζε αυτό το κίνημα. «Είδον άλλον άγγε-
λον πετώμενον εις το μεσουράνημα, όστις είχεν ευαγγέλιον 
αιώνιον, διά να κηρύξη εις τους κατοικούντας επί της γης, 
και εις παν έθνος και φυλήν και γλώσσαν και λαόν. Και έλε-
γε μετά φωνής μεγάλης, Φοβήθητε τον Θεόν, και δότε δό-
ξαν εις αυτόν, διότι ήλθεν η ώρα της κρίσεως αυτού. Και 
προσκυνήσατε τον ποιήσαντα τον ουρανόν και την γην και 
την θάλασσαν και τας πηγάς των υδάτων.» (Αποκ. ιδ΄6,7). 

Το ίδιο το μήνυμα δείχνει πότε αυτό πρέπει να διακηρυ-
χθεί. Το αιώνιο ευαγγέλιο είχε κηρυχθεί μέσα από όλους 
τους αιώνες. Αλλά αυτό το μήνυμα, δίνοντας έμφαση στην 
κρίση που αναφέρει το ευαγγέλιο, θα μπορούσε να κηρυ-
χθεί μόνο στα τέλη των αιώνων, επειδή ειδοποιεί ότι «ήλθεν 
η ώρα της κρίσεως αυτού». 

Το βιβλίο του Δανιήλ μας ενημερώνει ότι στα τέλη των αι-
ώνων οι προφητείες του θα αποσφραγίζονταν. (Δαν. ιβ΄4). 
Εκείνη την εποχή οι άνθρωποι θα κατανοούσαν τα μυστή-
ριά του. Η αποσφράγιση έγινε όταν στο τέλος των 1260 ε-
τών έληξε η περίοδος της παπικής κυριαρχίας με την αιχ-
μαλωσία του πάπα το 1798. Η συσχέτιση της εξορίας του 
πάπα και των σημείων στο φυσικό κόσμο οδήγησε πολλούς 
Χριστιανούς να μελετήσουν τις προφητείες γύρω από τα 
γεγονότα που οδηγούν στη Δευτέρα Παρουσία, και είχαν 
σαν αποτέλεσμα να κατανοηθούν εκ νέου και βαθιά αυτές οι 
προφητείες. 

Αυτή η εστίαση στη Δευτέρα Παρουσία έφερε επίσης μια 
αναζωπύρωση της ελπίδας. Καθώς η Μεταρρύθμιση ανα-
πήδησε κατά τρόπον ανεξάρτητο σε διάφορες χώρες στο 
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χριστιανικό κόσμο, έτσι ξεκίνησε και το κίνημα των Αντβε-
ντιστών της Εβδόμης Ημέρας. Η παγκόσμια φύση αυτού 
του κινήματος είναι ένα από τα πιο σαφή σημεία ότι πλη-
σιάζει η επιστροφή του Χριστού. Καθώς ο Ιωάννης ο Βα-
πτιστής ετοίμασε την οδό για την πρώτη έλευση του Χρι-
στού, έτσι και το κίνημα των Αντβεντιστών της Εβδόμης Η-
μέρας ετοιμάζει την οδό για τη δεύτερη έλευσή Του, δίνο-
ντας το μήνυμα Αποκ. ιδ΄6-12 - την ύστατη κλήση του Θεού 
για την ετοιμασία  της ένδοξης επιστροφής του Σωτήρα. 
(Δείτε τα κεφάλαια 12 και 23).13 

2. Το κήρυγμα του ευαγγελίου. Ο Θεός «προσδιώρισεν 
ημέραν, εν ή μέλλει να κρίνη την οικουμένην εν δικαιοσύ-
νη». (Πράξ. ιζ΄31). Ενημερώνοντάς μας για εκείνη την ημέ-
ρα, ο Χριστός δεν είπε ότι αυτή θα ερχόταν όταν όλος ο κό-
σμος θα πίστευε, αλλά ότι «θέλει κηρυχθή τούτο το ευαγγέ-
λιον της βασιλείας εν όλη τη οικουμένη, προς μαρτυρίαν εις 
πάντα τα έθνη, και τότε θέλει ελθεί το τέλος». (Ματθ. κδ΄14). 
Το ίδιο και ο Πέτρος ενθαρρύνει τους πιστούς με τα λόγια: 
«Προσμένοντες και σπεύδοντες εις την παρουσίαν της ημέ-
ρας του Θεού.» (Β΄Πέτρ. γ΄12). 

Οι στατιστικές για τη μετάφραση και διάθεση της Γραφής 
αποκαλύπτουν την αύξηση της βιβλικής μαρτυρίας. Το 1900 
η Γραφή ήταν μεταφρασμένη σε 537 γλώσσες. «Οι Ηνωμέ-
νες Βιβλικές Εταιρίες, όπως κάθε χρόνο, κυκλοφόρησαν σε 
όλο τον κόσμο τον γραπτό Λόγο του Θεού σε εκατομμύρια 
αντίτυπα παντός τύπου. Συγκεκριμένα, η ένωση αυτή των 
140 Βιβλικών Εταιριών, που πλήρες μέλος της είναι και η 
Ελλάδα, το 1999 κυκλοφόρησε σε όλο τον κόσμο 
627.925.260 αντίτυπα, από τα οποία 23.999.224 ήταν ολό-
κληρες Αγίες Γραφές, 26.304.410 ήταν Καινές Διαθήκες και 
τα υπόλοιπα ήταν διάφορα μικρά αποσπάσματα από την 
Αγία Γραφή. Στην Ελλάδα η Ελληνική Βιβλική Εταιρία κυ-
κλοφόρησε το 1999 83.658 αντίτυπα του Λόγου του Θεού, 
από τα οποία 19.007 είναι ολόκληρες Αγίες Γραφές και 
55.123 είναι Καινές Διαθήκες. . . Στο μεταφραστικό τομέα οι 
Ηνωμένες Βιβλικές Εταιρίες έφτασαν συνολικά τις 2.233 
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γλώσσες και διαλέκτους, στις οποίες έχει μεταφραστεί έστω 
και ένα μικρό κομμάτι του Λόγου του Θεού.»14 

Επιπροσθέτως, η Χριστιανοσύνη έχει τώρα στη διάθεσή 
της μια πρωτόγνωρη ποικιλία μέσων για να χρησιμοποιήσει  
στην αποστολή της: υπηρεσία βοήθειας, εκπαιδευτικά και 
ιατρικά ιδρύματα, ιεραπόστολοι, ράδιο και τηλεόραση, κα-
θώς και εντυπωσιακά οικονομικά μέσα. Σήμερα ισχυροί ρα-
διοφωνικοί σταθμοί βραχέων κυμάτων μπορούν να γνω-
στοποιήσουν το ευαγγέλιο σχεδόν σε κάθε χώρα της υφηλί-
ου. Χρησιμοποιούμενα με την καθοδήγηση του Αγίου 
Πνεύματος αυτά τα ετερόκλητα μέσα μπορούν να πραγμα-
τοποιήσουν το σκοπό του ευαγγελισμού του κόσμου στην 
εποχή μας. 

Οι Αντβεντιστές της Εβδόμης ημέρας που αντιπροσω-
πεύουν περίπου 700 γλώσσες και 1000 διαλέκτους, κηρύτ-
τουν το ευαγγέλιο σε 190 χώρες. Σχεδόν 90% από αυτά τα 
μέλη ζουν έξω από τη Βόρεια Αμερική. Πιστεύοντας ότι το 
ιατρικό και εκπαιδευτικό έργο παίζουν ουσιώδη ρόλο στην 
εκπλήρωση της αποστολής του ευαγγελίου, έχουν σε λει-
τουργία περίπου 600 νοσοκομεία, βρεφοκομεία, κλινικές, 
και ιατρεία, 19 ιατρικά πλοιάρια, 27 εργοστάσια υγιεινών 
τροφών, 86 κολέγια και πανεπιστήμια, 834 σχολεία μέσης 
εκπαίδευσης, 4.166 σχολεία κατώτερης εκπαίδευσης, 125 
σχολές βιβλικών μαθημάτων δι’αλληλογραφίας και 33 ινστι-
τούτα γλώσσας. Οι 51 εκδοτικοί οίκοι μας παράγουν έντυπα 
σε 190 γλώσσες, και οι ραδιοφωνικοί σταθμοί μας βραχέων 
κυμάτων φθάνουν ως τα 75% του παγκόσμιου πληθυσμού. 
Το ΄Αγιο Πνεύμα άφθονα έχει ευλογήσει την ιεραποστολική 
μας προσπάθεια. 

3. Θρησκευτική παρακμή. Η παγκόσμια διακήρυξη του 
ευαγγελίου δε σημαίνει οπωσδήποτε μια μαζική ανάπτυξη 
γνήσιας Χριστιανοσύνης. Αντίθετα, η Γραφή προείπε μια 
παρακμή της αληθινής πνευματικότητας προς τα τέλη των 
αιώνων. Ο Παύλος είπε: «Εν ταις εσχάταις ημέραις θέλου-
σιν ελθεί καιροί κακοί. Διότι θέλουσιν είσθαι οι άνθρωποι 
φίλαυτοι, φιλάργυροι, αλαζόνες, υπερήφανοι, βλάσφημοι, 
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απειθείς εις τους γονείς, αχάριστοι, ανόσιοι, άσπλαχνοι, α-
διάλλακτοι, συκοφάνται, ακρατείς, ανήμεροι, αφιλάγαθοι, 
προδόται, προπετείς, τετυφωμένοι, φιλήδονοι μάλλον παρά 
φιλόθεοι, έχοντες μεν μορφήν ευσεβείας, ηρνημένοι δε την 
δύναμιν αυτής.» (Β΄Τιμ. γ΄1-5). 

Έτσι σήμερα, η φιλαυτία, τα υλικά πράγματα και ο κό-
σμος αντικατέστησαν το Πνεύμα του Χριστού σε πολλές 
καρδιές. Οι άνθρωποι δεν αφήνουν πια τις αρχές του Θεού 
και τους νόμους Του να κατευθύνουν τη ζωή τους. Η ανομία 
τούς κατέλαβε. «Και επειδή θέλει πληθυνθή η ανομία, η α-
γάπη των πολλών θέλει ψυχρανθή.» (Ματθ. κδ΄12). 

4. Ξαναζωντάνεμα του παπισμού. Σύμφωνα με τη βι-
βλική προφητεία, στο τέλος των 1260 ετών ο παπισμός θα 
λάβει μια θανατηφόρο πληγή, αλλά δε θα πεθάνει. (Δείτε το 
κεφάλαιο 12). Ο παπισμός θα γνώριζε μια μεγάλη ανανέω-
ση επιρροής και σεβασμού που «εθαύμασεν όλη η γη οπί-
σω του θηρίου». (Αποκ. ιγ΄3). ΄Ηδη σήμερα πολλοί θεω-
ρούν τον πάπα ως ηθικό ηγέτη του κόσμου. 

Σε μεγάλη έκταση αναδείχθηκε η παπική επιρροή καθώς 
οι Χριστιανοί αντικατέστησαν την εξουσία της Γραφής με 
παραδόσεις, με ανθρώπινους κανόνες και με την επιστήμη. 
Κάνοντας αυτά, γίνονται ευάλωτοι στον «άνομον» ο οποίος 
εργάζεται «εν πάση δυνάμει, και σημείοις και τέρασι ψεύ-
δους». (Β΄Θεσ. β΄9). Ο Σατανάς και τα όργανά του θα ιδρύ-
σουν μια διαβολική συνομοσπονδία που συμβολίζεται από 
την ανόσια τριάδα του δράκοντα, του θηρίου και του ψευ-
δοπροφήτη, που θα απατήσουν τον κόσμο. (Αποκ. 
ις΄13,14, ιγ΄13,14). Μόνο εκείνοι, των οποίων οδηγός είναι η 
Γραφή και οι οποίοι φυλάττουν «τας εντολάς του Θεού και 
την πίστιν του Ιησού» (Αποκ. ιδ΄12), μπορούν με επιτυχία 
να αντισταθούν στην κατακλύζουσα απάτη που αυτή η συ-
νομοσπονδία επιφέρει. 

5. Παρακμή της θρησκευτικής ελευθερίας. Η αναβίω-
ση του παπισμού θα επηρεάσει δραματικά τη Χριστιανοσύ-
νη. Η θρησκευτική ελευθερία που αποκτήθηκε με μεγάλο 
κόστος, εγγυημένη από το διαχωρισμό μεταξύ εκκλησίας 
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και κράτους, θα διαβρωθεί και τελικά θα καταργηθεί. Με την 
υποστήριξη ισχυρών κυβερνήσεων, αυτή η αποστάτιδα ε-
ξουσία θα επιδιώξει να επιβάλει τη μορφή της λατρείας της 
σε όλους τους ανθρώπους. Ο καθένας θα έχει να εκλέξει ή 
να υπακούσει στο Θεό και στις εντολές Του, ή να υπακούσει 
στο θηρίο και στην εικόνα του. (Αποκ. ιδ΄6-12). 

Η πίεση προσαρμογής περιλαμβάνει και οικονομικό πει-
θαναγκασμό. «Να μη δύναται μηδείς να αγοράση ή να πω-
λήση, ειμή ο έχων το χάραγμα, ή το όνομα του θηρίου, ή 
τον αριθμόν του ονόματος αυτού.» (Αποκ. ιγ΄17). Φυσικά, 
όσοι αρνούνται να συμβαδίσουν, θα αντιμετωπίσουν την 
ποινή του θανάτου. (Αποκ. ιγ΄15). Κατά την τελευταία αυτή 
περίοδο της θλίψης ο Θεός θα επέμβει για το λαό Του και 
θα ελευθερώσει τον καθένα του οποίου το όνομα είναι 
γραμμένο στο βιβλίο της ζωής. (Δαν. ιβ΄1, Αποκ. γ΄5, κ΄15). 

 
Αύξηση της Ασέβειας. Η πνευματική παρακμή της Χρι-

στιανοσύνης και η αναβίωση του ανθρώπου της ανομίας 
έχει οδηγήσει σε μια αυξανόμενη παραμέληση του νόμου 
του Θεού στην εκκλησία και στη ζωή των πιστών. Πολλοί 
κατέληξαν να πιστεύουν ότι ο Χριστός κατάργησε το νόμο 
και ότι οι Χριστιανοί δεν είναι πια υποχρεωμένοι να τον τη-
ρούν. Αυτή η περιφρόνηση προς το νόμο του Θεού οδήγη-
σε σε μια αυξανόμενη εγκληματική και ανήθικη διαγωγή. 

1. Παγκόσμια επέκταση της εγκληματικότητας. Η α-
σέβεια προς το νόμο του Θεού, πολύ συνηθισμένη μέσα 
στη Χριστιανοσύνη, συνέβαλε στη σύγχρονη κοινωνία να 
περιφρονήσει κάθε έννοια νόμου και τάξης. Σε όλο τον κό-
σμο η εγκληματικότητα ξέφυγε από κάθε έλεγχο. Μια ανα-
φορά από ανταποκριτές διαφόρων μεγαλουπόλεων δήλω-
σε: «΄Οπως στις Ηνωμένες Πολιτείες έτσι σχεδόν και σε κά-
θε χώρα του κόσμου η εγκληματικότητα είναι σε άνοδο.» 
«Από το Λονδίνο ως τη Μόσχα και το Γιοχάνεσμπουργκ, η 
εγκληματικότητα γρήγορα γίνεται η μεγαλύτερη απειλή που 
αλλάζει τον τρόπο ζωής πολλών ανθρώπων.» 
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2. Σεξουαλική επανάσταση. Η περιφρόνηση προς το 
νόμο του Θεού αφαίρεσε τον περιορισμό για σεμνότητα και 
αγνότητα, με αποτέλεσμα να αναπηδήσει η ανηθικότητα. 
Σήμερα το σεξ έχει αναχθεί σε είδωλο και έγινε εμπορεύσι-
μο υλικό μέσα από τις ταινίες, την τηλεόραση, τα βίντεο, τα 
τραγούδια, τα περιοδικά και τις διαφημίσεις. 

Η σεξουαλική επανάσταση είχε σαν αποτέλεσμα την εκ-
πληκτική αύξηση των διαζυγίων, τις εκτροπές όπως παρά-
νομη συμβίωση ή ανταλλαγή ερωτικών συντρόφων, την 
παιδεραστία, τις εκτρώσεις, τη διαδεδομένη ομοφυλοφιλία, 
τα αφροδίσια νοσήματα, και τελευταία το έιτς. 

 
Πόλεμοι και Συμφορές. Ο Χριστός είπε ότι πριν από την 

επιστροφή Του «θέλει εγερθή έθνος επί έθνος, και βασιλεία 
επί βασιλείαν, και θέλουσι γείνει κατά τόπους σεισμοί μεγά-
λοι, και πείναι, και λοιμοί, και θέλουσιν είσθαι φόβητρα και 
σημεία μεγάλα από του ουρανού». (Λουκά κα΄10,11, Μάρκ. 
ιγ΄7,8, Ματθ. κδ΄7). Καθώς πλησιάζει το τέλος και εντείνεται 
η διαμάχη μεταξύ των σατανικών και θείων δυνάμεων, αυ-
τές οι συμφορές θα αυξάνονται σε σοβαρότητα και συχνό-
τητα, και βρίσκουν μια άνευ προηγουμένου εκπλήρωση 
στην εποχή μας. 

1. Πόλεμοι. Αν και οι πόλεμοι πλήγωναν την ανθρωπό-
τητα στη ροή της ιστορίας, ποτέ πριν δεν υπήρξαν τόσο 
σφαιρικοί και καταστροφικοί. Ο πρώτος και ο δεύτερος πα-
γκόσμιος πόλεμος προκάλεσαν θύματα και συμφορές πε-
ρισσότερο από ό,τι όλοι οι προηγούμενοι πόλεμοι μαζί.16 

Πολλοί διαβλέπουν μια άλλη παγκόσμια σύρραξη. Ο 
Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος δεν ξερρίζωσε τον πόλεμο. 
Από το τέλος του και εδώ υπήρξαν «140 συρράξεις με συμ-
βατικά όπλα, κατά τις οποίες πάνω από δέκα εκατομμύρια 
άνθρωποι πέθαναν».17 Η απειλή ενός θερμοπυρηνικού πο-
λέμου κρέμεται πάνω από τον κόσμο σαν δαμόκλειος σπά-
θη. 

2. Φυσικές καταστροφές. Οι καταστροφές φαίνεται να 
αυξάνονται σημαντικά στα τελευταία χρόνια. Πρόσφατες 
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κατακλυσμιαίες βροχές και καιρικές αλλαγές που έρχονται 
απανωτά, προκάλεσαν την απορία μήπως η φύση τρελά-
θηκε, και αν ο κόσμος βρίσκεται σε εποχή που γνωρίζει βα-
θιές κλιματολογικές αλλαγές και οι οποίες θα βαίνουν αυξα-
νόμενες στο μέλλον.18 

3. Πείνες. Οι πείνες συνέβησαν πολλές φορές στο πα-
ρελθόν, αλλά όχι στην κλίμακα που έγινε στον εικοστόν 
αιώνα. Ποτέ πριν ο κόσμος δεν είχε τόσα εκατομμύρια αν-
θρώπων που να πεινούν και να υποσιτίζονται.19 Η προο-
πτική του μέλλοντος δεν είναι καθόλου λαμπρή. Η πρωτο-
φανής επέκταση της πείνας σαφώς αποτελεί σημείο της ε-
πικείμενης επιστροφής του Χριστού. 

 
Να Είμαστε ΄Ετοιμοι Κάθε Στιγμή 

Η Γραφή επανειλημμένως μας βεβαιώνει ότι ο Ιησούς θα 
επιστρέψει. Αλλά θα έρθει σε ένα χρόνο από σήμερα; Σε 
πέντε χρόνια; Σε δέκα χρόνια; Σε είκοσι χρόνια; Κανείς δε 
γνωρίζει. Ο Ιησούς ο ίδιος δήλωσε: «Περί δε της ημέρας 
εκείνης και της ώρα ουδείς γινώσκει, ουδέ οι άγγελοι των 
ουρανών, ειμή ο Πατήρ μου μόνος.» (Ματθ. κδ΄36). 

Προς το τέλος της επίγεια διακονίας Του ο Χριστός είπε 
την παραβολή των δέκα παρθένων για να απεικονίσει την 
εμπειρία της εκκλησίας στις έσχατες ημέρες. Οι δύο τάξεις 
των παρθένων αντιπροσωπεύουν τα δύο είδη των πιστών 
που ομολογούν ότι περιμένουν τον Κύριό τους. Ονομάζο-
νται παρθένοι επειδή διατείνονται ότι έχουν αγνή πίστη. Τα 
λυχνάρια τους αντιπροσωπεύουν το λόγο του Θεού, και το 
λάδι συμβολίζει το ΄Αγιο Πνεύμα. 

Επιφανειακά, αυτές οι δύο ομάδες φαίνεται να μοιάζουν. 
Και οι δύο ομάδες πηγαίνουν προς συνάντηση του Νυμφί-
ου. Και οι δύο ομάδες έχουν λάδι στα λυχνάρια τους, και 
όλη η διαγωγή τους δε φαίνεται να διαφέρει. Και οι δύο ο-
μάδες άκουσαν το μήνυμα της επικείμενης έλευσης του 
Χριστού και περιμένουν. Αλλά παρουσιάζεται μια φαινομε-
νική αναβολή και η πίστη τους δοκιμάζεται. 
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Ξαφνικά, τα μεσάνυκτα - στην πιο σκοτεινή ώρα της αν-
θρώπινης ιστορίας, ακούουν την κραυγή: «Ιδού, ο Νυμφίος 
έρχεται, εξέλθετε εις απάντησιν αυτού!» (Ματθ. κε΄6). Τώρα 
η διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων γίνεται φανερή. Μερικές 
δεν είναι έτοιμες να υποδεχθούν το Νυμφίο. Οι μωρές παρ-
θένες δεν ήταν υποκρίτριες. Σέβονταν την αλήθεια και το 
Λόγο του Θεού. Αλλά έλειπε σε αυτές το λάδι - δεν είχαν 
σφραγισθεί με το ΄Αγιο Πνεύμα. (Αποκ. ζ΄1-3). Ήσαν ευχα-
ριστημένες με επιφανειακά έργα και δεν έπεσαν επάνω 
στον Ιησού Χριστό, το Βράχο. Είχαν μορφή ευσέβειας, αλλά 
ήταν απεκδυμένες από τη δύναμη του Θεού. 

΄Οταν ο Νυμφίος έρχεται, μόνο εκείνες που είναι έτοιμες 
πηγαίνουν μαζί Του στην τελετή του γάμου, και η θύρα 
κλείνει. Τελικά, οι μωρές παρθένες, αυτές που πήγαν να 
αγοράσουν λάδι, επιστρέφουν και φωνάζουν: «Κύριε, Κύριε, 
άνοιξον εις ημάς.» Αλλά ο Νυμφίος απαντάει: «Δεν σας 
γνωρίζω.» (Ματθ. κε΄11,12). 

Τι θλιβερό είναι όταν ο Χριστός επιστρέψει στη γη αυτή 
να πει αυτά τα λόγια σε κάποιους τους οποίους αγαπούσε! 
Ήδη έχει ειδοποιήσει: «Πολλοί θέλουσιν ειπεί προς εμέ εν 
εκείνη τη ημέρα, Κύριε, Κύριε, δεν προεφητεύσαμεν εν τω 
ονόματι σου, και εν τω ονόματί σου εξεβάλομεν δαιμόνια, 
και εν τω ονόματί σου εκάμομεν θαύματα πολλά; Και τότε 
θέλω ομολογήσει προς αυτούς, ΄Οτι ποτέ δεν σας εγνώρι-
σα. Φεύγετε απ’εμού οι εργαζόμενοι την ανομίαν.» (Ματθ. 
ζ΄22,23). 

Πριν από τον κατακλυσμό ο Θεός έστειλε το Νώε να ε-
νημερώσει τους προκατακλυσμιαίους για την επερχόμενη 
καταστροφή. Κατά τον ίδιο τρόπο, ο Θεός στέλνει την τρι-
πλή αγγελία να ειδοποιήσει τον κόσμο να ετοιμασθεί για την 
επιστροφή του Χριστού. (Αποκ. ιδ΄6-16). 

΄Οσοι δέχονται το θείο μήνυμα ελέους, θα χαίρονται με 
την προοπτική της Δευτέρας Παρουσίας. Σε αυτούς ανήκει 
η βεβαιότητα: «Μακάριοι οι κεκλημένοι εις το δείπνον του 
γάμου του Αρνίου.» (Αποκ. ιθ΄9). Πράγματι, «θέλει φανή εκ 
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δευτέρου χωρίς αμαρτίας εις τους προσμένοντας αυτόν διά 
σωτηρίαν.» (Εβρ. θ΄28). 

Η επιστροφή του Λυτρωτή οδηγεί στην ένδοξη αποκο-
ρύφωση της ιστορίας του λαού του Θεού. Είναι η στιγμή της 
απελευθέρωσής τους, και με χαρά και λατρεία θα αναφω-
νήσουν: «Ιδού, ούτος είναι ο Θεός ημών. Περιεμείναμεν αυ-
τόν και θέλει σώσει ημάς. Ούτος είναι ο Κύριος, περιεμείνα-
μεν αυτόν. Θέλομεν χαρή και ευφρανθή εν τη σωτηρία αυ-
τού.» (Ησ. κε΄9). 
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Οι Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης  
Ημέρας  Πιστεύουν . . . 

 
Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Αλλά ο Θεός, 

ο οποίος μόνος είναι αθάνατος, θα απονείμει την 

αιώνια ζωή στους λυτρωμένους Του. Μέχρι εκείνη 

την ημέρα ο θάνατος θα είναι μια κατάσταση χωρίς 

συνείδηση για όλους τους ανθρώπους. ΄Οταν ο 

Χριστός, ο οποίος είναι η ζωή μας, εμφανισθεί, οι 

αναστηθέντες δίκαιοι και οι ζώντες δίκαιοι - ένδο-

ξοι πια - θα αρπαχθούν στον ουρανό να συναντή-

σουν τον Κύριό τους. Η δεύτερη ανάσταση, η ανά-

σταση των ασεβών, θα λάβει χώρα χίλια χρόνια 

αργότερα.- 

Βασικές Διδαχές, 25 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 25 
 

ΘΑΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΗ 
 

Ο στρατός των Φιλισταίων προχώρησε προς Σουνήμ, 
όπου στρατοπέδευσε, έτοιμος να επιτεθεί στον Ισραήλ. Με 
διάθεση τελείως απαισιόδοξη, ο βασιλιάς Σαούλ στρατοπέ-
δευσε στο όρος Γελβουέ. Στο παρελθόν, με τη βεβαιότητα 
της παρουσίας του Θεού, ο Σαούλ οδήγησε ατρόμητα τον 
Ισραήλ κατά των εχθρών τους. Αλλά είχε απομακρυνθεί 
από τη λατρεία στο Θεό, και όταν ο αποστάτης βασιλιάς 
προσπάθησε να ρωτήσει το Θεό για την έκβαση της επικεί-
μενης μάχης, ο Θεός αρνήθηκε να επικοινωνήσει μαζί του. 

Ο δυσοίωνος φόβος ενός άγνωστου αύριο βάραινε το 
Σαούλ. Τουλάχιστον να ήταν εκεί ο Σαμουήλ! Αλλά και αυ-
τός είχε πεθάνει, και δεν μπορούσε πια να τον συμβουλεύ-
σει. Ή μήπως μπορούσε; 

Έχοντας εντοπίσει μια γυναίκα μέντιουμ, που είχε γλιτώ-
σει από παλαιότερο διωγμό, ο υψηλόσωμος βασιλιάς γονά-
τισε για να μάθει διαμέσου αυτής την έκβαση της αυριανής 
μάχης. Ζήτησε: «Τον Σαμουήλ αναβίβασόν μοι.» Κατά τη 
διαδικασία, το μέντιουμ είπε: «Θεούς είδον αναβαίνοντας εκ 
της γης.» Αυτό το πνεύμα που το μέντιουμ ονόμασε θεούς, 
γνωστοποίησε στον άτυχο βασιλιά ότι όχι μόνο ο Ισραήλ θα 
έχανε τη μάχη, αλλά και αυτός καθώς και οι γιοι του θα φο-
νεύονταν.(Δείτε Α΄Σαμ. κη΄). 

Η πρόρρηση αληθεύθηκε. Αλλά πραγματικά ήταν το 
πνεύμα του Σαμουήλ που έκανε αυτή την πρόρρηση;. Πώς 
μπορούσε ένα μέντιουμ, καταδικασμένο από το Θεό, να 
έχει δύναμη επάνω στο πνεύμα του Σαμουήλ - τον προφή-



25.  Θάνατος και ανάσταση 

 553

τη του Θεού; Και από πού ήρθε ο Σαμουήλ, αφού το πνεύ-
μα του ανέβηκε από τη γη; Ποια αποτελέσματα είχε ο θάνα-
τος επάνω στο Σαμουήλ; Αν δεν ήταν το πνεύμα του Σα-
μουήλ που μίλησε στο Σαούλ, ποιο ήταν; Ας δούμε τι διδά-
σκει η Γραφή για το θέμα του θανάτου, για την επικοινωνία 
με τους νεκρούς και για την ανάσταση. 
 
Αθανασία και Θάνατος 

Αθανασία είναι η κατάσταση ή η ιδιότητα του να μην υ-
πόκειται κανείς στο θάνατο. Κοντά στη λέξη αθανασία μπο-
ρεί να προστεθεί και η λέξη αφθαρσία. Αυτή η έννοια τι 
σχέση έχει με το Θεό και τις ανθρώπινες υπάρξεις; 
 

Αθανασία. Η Γραφή αποκαλύπτει ότι ο αιώνιος Θεός εί-
ναι αθάνατος (Α΄Τιμ. α΄17). Πραγματικά, Αυτός «μόνος έχει 
την αθανασίαν». (Α΄Τιμ. ς΄16). Είναι αδημιούργητος, αυθύ-
παρκτος, και δεν έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. (Δείτε το κεφά-
λαιο 2). 

«Η Βίβλος πουθενά δεν περιγράφει την αθανασία ως ι-
διότητα ή κατάσταση του ανθρώπου - ή της ψυχής του ή 
του πνεύματός του να την κατέχει έμφυτα. Οι λέξεις που 
αποδίδονται συνήθως για την ‘’ψυχή’’ και το ‘’πνεύμα’’ . . .  
στη Γραφή αναφέρονται περισσότερο από 1.600 φορές, 
αλλά ποτέ δε συνοδεύονται με τις λέξεις ‘’αθάνατος’’ ή ‘’α-
θανασία’’ (δείτε το κεφάλαιο 7),1 

Σε αντίθεση με το Θεό, λοιπόν, οι ανθρώπινες υπάρξεις 
είναι θνητές. Η Γραφή συγκρίνει τη ζωή τους με «ατμόν ό-
στις φαίνεται προς ολίγον και έπειτα αφανίζεται». (Ιακ. 
δ΄14). «Ήσαν σαρξ, άνεμος παρερχόμενος και επιστρέ-
φων.» (Ψαλμ. οη΄39). Ο άνθρωπος «αναβλαστάνει ως άν-
θος και κόπτεται, φεύγει ως σκιά και δεν διαμένει». (Ιώβ, 
ιδ΄2). 

Ο Θεός και οι άνθρωποι διαφέρουν σαφώς. Ο Θεός είναι 
άπειρος, αυτοί είναι πεπερασμένοι. Ο Θεός είναι αθάνατος, 
αυτοί είναι θνητοί. ο Θεός είναι αιώνιος, αυτοί είναι περαστι-
κοί. 
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Αθανασία υπό ΄Ορους. Κατά τη δημιουργία «έπλασε 

Κύριος ο Θεός τον άνθρωπον από χώματος εκ της γης, και 
ενεφύσησεν εις τους μυκτήρας αυτού πνοήν ζωής, και έγει-
νεν ο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν». (Γέν. β΄7). Η αφήγηση 
της Δημιουργίας αποκαλύπτει ότι η ανθρωπότητα έλαβε 
ζωή από το Θεό. (Πράξ. ιζ΄25,28, Κολ. α΄16,17). Η φυσική 
συνέπεια αυτού του βασικού γεγονότος είναι ότι η αθανασία 
δεν είναι έμφυτη στην ανθρωπότητα, αλλά Θεού δώρο. 

΄Οταν ο Θεός δημιούργησε τον Αδάμ και την Εύα, τους 
έδωσε ελεύθερη βούληση - τη δύναμη της εκλογής. Μπο-
ρούσαν να δείξουν υπακοή ή ανυπακοή, και η συνέχιση της 
ύπαρξής τους εξαρτήθηκε από τη συνέχιση της υπακοής με 
τη δύναμη του Θεού. Έτσι, η διατήρηση του δώρου της α-
θανασίας ήταν υπό όρους. 

Ο Θεός εξήγησε λεπτομερώς τις συνθήκες κάτω από τις 
οποίες θα έχαναν αυτό το δώρο - τρώγοντας «από του ξύ-
λου της γνώσεως του καλού και του κακού». Ο Θεός τους 
προειδοποίησε: «Καθ’ην ημέραν φάγης απ’αυτού, θέλεις 
εξάπαντος αποθάνει.» (Γέν. β΄17)2  

 
Θάνατος - ο Μισθός της Αμαρτίας. Αντιλέγοντας στην 

ειδοποίηση του Θεού ότι η ανυπακοή θα επέφερε το θάνα-
το, ο Σατανάς βεβαίωσε: «Δεν θέλετε βεβαίως αποθάνει.» 
(Γέν. γ΄4). Αλλά μετά την παράβαση της θείας εντολής, ο 
Αδάμ και η Εύα ανακάλυψαν ότι ο μισθός της αμαρτίας είναι 
πραγματικά θάνατος. (Ρωμ. ς΄23). Η αμαρτία τους έφερε 
αυτή την καταδίκη: «Γη είσαι και εις γην θέλεις επιστρέψει.» 
(Γέν. γ΄19). Αυτά τα λόγια δε δείχνουν συνέχιση ζωής, αλλά 
τη διακοπή της. 

Αφού έδωσε αυτή την καταδίκη, ο Θεός απέκλεισε το 
αμαρτωλό ζευγάρι από το δένδρο της ζωής, για να μην 
μπορεί να «φάγη και να ζήση αιωνίως». (Γέν. γ΄22). Η ενέρ-
γειά Του έκανε σαφές ότι η υπόσχεση της αθανασίας που 
είχε δοθεί με τον όρο της υπακοής χάθηκε εξαιτίας της α-
μαρτίας. Έγιναν θνητοί, υποκείμενοι στο θάνατο. Και επειδή 
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ο Αδάμ δεν μπορούσε να μεταβιβάσει ό,τι πια δεν κατείχε, 
«διήλθεν ο θάνατος εις πάντας τους ανθρώπους, επειδή 
πάντες ήμαρτον». (Ρωμ. ε΄12). 

Οφείλεται στο έλεος του Θεού ότι ο Αδάμ και η Εύα δεν 
πέθαναν αμέσως. Ο Υιός του Θεού προσφέρθηκε να δώσει 
τη ζωή Του ώστε αυτοί να έχουν μια άλλη ευκαιρία. Αυτός 
ήταν «το Αρνίον το εσφαγμένον από καταβολής κόσμου». 
(Αποκ. ιγ΄8). 

 
Ελπίδα για την Ανθρωπότητα. Αν και οι άνθρωποι 

γεννιούνται θνητοί, η Γραφή τους ενθαρρύνει να αναζητή-
σουν την αθανασία. (Ρωμ. β΄7). Ο Ιησούς είναι η πηγή αυ-
τής της αθανασίας: «Το χάρισμα του Θεού ζωή αιώνιος διά 
Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών.» (Ρωμ. ς΄23, Α΄Ιωάν. 
ε΄11). «΄Οστις [ο Χριστός] κατήργησε μεν τον θάνατον, έφε-
ρε δε εις φως την ζωήν και την αφθαρσίαν.» «Καθώς πά-
ντες αποθνήσκουσιν εν τω Αδάμ, ούτω και πάντες θέλουσι 
ζωοποιηθή εν τω Χριστώ.» (Α΄Κορ. ιε΄22). Ο ίδιος ο Χρι-
στός είπε ότι η φωνή Του θα ανοίξει τους τάφους και θα α-
ναστήσει τους νεκρούς. (Ιωάν. ε΄28,29). 

Εάν ο Χριστός δεν είχε έρθει, η ανθρωπότητα θα ήταν 
χωρίς ελπίδα, και όλοι οι νεκροί θα είχαν χαθεί για πάντα. 
Για χάρη Του όμως, κανείς δε χρειάζεται να χαθεί. Ο Ιησούς 
είπε: «Διότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον, ώστε έ-
δωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, διά να μη απολεσθή 
πας ο πιστεύων εις αυτόν, αλλά να έχη ζωήν αιώνιον.» (Ι-
ωάν. γ΄16). Έτσι, η πίστη στο Χριστό όχι μόνο καταργεί την 
ποινή της αμαρτίας, αλλά επίσης εξασφαλίζει στους πιστούς 
το ανεκτίμητο δώρο της αθανασίας. 

Ο Χριστός «έφερε δε εις το φως την ζωήν και την αφ-
θαρσίαν διά του ευαγγελίου». (Β΄Τιμ. γ΄10). Ο Παύλος μάς 
βεβαιώνει ότι η Γραφή, «τα ιερά γράμματα» μπορούν να 
μας «σοφίσωσιν εις σωτηρίαν διά της πίστεως της εν Χρι-
στώ Ιησού». (Β΄Τιμ. γ΄15). Εκείνοι οι οποίοι δε δέχονται το 
ευαγγέλιο, δε θα λάβουν την αθανασία. 
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Το Δώρο της Αθανασίας. Ο Παύλος περιγράφει τη 
στιγμή της απόδοσης του δώρου της αθανασίας: «Ιδού, μυ-
στήριον λέγω προς εσάς. Πάντες μεν δεν θέλομεν κοιμηθή, 
πάντες όμως θέλομεν μεταμορφωθή, εν μια στιγμή, εν ριπή 
οφθαλμού, εν τη εσχάτη σάλπιγγι. Διότι θέλει σαλπίσει και 
οι νεκροί θέλουσιν αναστηθή άφθαρτοι, και ημείς θέλομεν 
μεταμορφωθή. Διότι πρέπει το φθαρτόν τούτο να ενδυθή 
αφθαρσίαν, και το θνητόν τούτο να ενδυθή αθανασίαν. 
΄Οταν δε το φθαρτόν τούτο ενδυθή αφθαρσίαν, και το θνη-
τόν τούτο ενδυθή αθανασίαν, τότε θέλει γείνει ο λόγος ο γε-
γραμμένος, Κατεπόθη ο θάνατος εν νίκη.» (Α΄Κορ. ιε΄51-
54). Αυτό κάνει σαφέστατο ότι ο Θεός δε δίνει την αθανασία 
στον πιστό κατά το θάνατο, αλλά κατά την ανάσταση, όταν 
ηχήσει η έσχατη σάλπιγγα. Τότε «το θνητόν τούτο» θα «εν-
δυθή αθανασίαν». Ενώ ο Ιωάννης τονίζει πως λαμβάνουμε 
το δώρο της αιώνιας ζωής όταν δεχόμαστε τον Ιησού Χρι-
στό ως προσωπικό Σωτήρα (ΑΊωάν. ε΄11-13), η αληθινή 
πραγματοποίηση αυτού του δώρου θα γίνει όταν επιστρέψει 
ο Χριστός. Μόνο τότε θα μεταμορφωθούμε από θνητοί σε 
αθάνατους, από φθαρτοί σε άφθαρτους. 
 
Η Φύση του Θανάτου 

Εφόσον ο θάνατος είναι η διακοπή της ζωής, τι λέει η 
Γραφή για την κατάσταση του ανθρώπου κατά το θάνατο; Τι 
καθιστά σπουδαίο ότι οι Χριστιανοί κατανοούν αυτή τη βι-
βλική διδασκαλία; 

 
Ο Θάνατος Είναι ΄Υπνος. Ο θάνατος δεν είναι πλήρης 

εκμηδένιση. Είναι απλώς μια κατάσταση προσωρινής έλ-
λειψης συνείδησης, ενώ το πρόσωπο περιμένει την ανά-
σταση. Η Γραφή επανειλημμένως ονομάζει αυτή την ενδιά-
μεση κατάσταση ύπνο. 

Αναφερόμενη στους νεκρούς της, η Παλαιά Διαθήκη πε-
ριγράφει το Δαβίδ, το Σολομώντα και τους άλλους βασιλείς 
του Ισραήλ και του Ιούδα ότι κοιμήθηκαν με τους πατέρες 
τους (Α΄Βασ. β΄10,, ια΄43, ιδ΄20,31, ιε΄8, Β΄Χρον. κα΄1, 
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κς΄23, κ.λ.π.). Ο Ιώβ ονομάζει το θάνατο ύπνο (Ιώβ ιδ΄10-
12), όπως και ο Δαβίδ (Ψαλμ. ιγ΄3), ο Ιερεμίας (Ιερ. 
να΄39,57), και ο Δανιήλ (Δαν. ιβ΄2). 

Η Καινή Διαθήκη χρησιμοποιεί το ίδιο σχήμα λόγου. Πε-
ριγράφοντας την κατάσταση της κόρης του Ιαείρου, η οποία 
είχε πεθάνει, ο Χριστός είπε ότι κοιμόταν. (Ματθ. θ΄24, 
Μάρκ,. ε΄39). Αναφέρθηκε και στο νεκρό Λάζαρο κατά τον 
ίδιο τρόπο (Ιωάν. ια΄11-14). Ο Ματθαίος έγραψε ότι «πολλά 
σώματα των κεκοιμημένων αγίων ανέστησαν» μετά την α-
νάσταση του Χριστού (Ματθ. κζ΄52), και αναφερόμενος στο 
μαρτύριο του Στεφάνου, ο Λουκάς έγραψε ότι «εκοιμήθη» 
(Πράξ. ζ΄60). Και ο Παύλος και ο Πέτρος επίσης ονομάζουν 
το θάνατο ύπνο. (Α΄Κορ. ιε΄51,52, Α΄Θεσ. δ΄13-17, Β΄Πέτρ. 
γ΄4). 

Η βιβλική παρουσίαση του θανάτου ως ύπνος ταιριάζει 
ακριβώς με τη φύση του, όπως αποδεικνύουν οι ακόλουθες 
συγκρίσεις: 

1. Εκείνοι που κοιμούνται, είναι αναίσθητοι. «Οι νεκροί 
δεν γνωρίζουσιν ουδέν.» (Εκκλ. θ΄5). 

2. Στον ύπνο η ενσυνείδητη σκέψη σταματάει. «Το 
πνεύμα αυτού εξέρχεται . . . εν εκείνη τη ημέρα οι διαλογι-
σμοί αυτού αφανίζονται..» (Ψαλμ. ρμς’4). 

3. Ο ύπνος θέτει τέρμα σε όλες τις δραστηριότητες της 
ημέρας. «Δεν είναι πράξις, ούτε λογισμός, ούτε γνώσις.ούτε 
σοφία, εν τω άδη όπου υπάγεις.» (Εκκλ. θ΄10). 

4. Ο ύπνος μας χωρίζει από εκείνους που είναι ξύπνιοι 
και από τις δραστηριότητές τους. «Δεν θέλουσιν έχει πλέον 
εις τον αιώνα μερίδα εις πάντα όσα γίνονται υπό τον ήλιον.» 
(Εκκλ. θ΄6). 

5. Ένας φυσιολογικός ύπνος καθιστά αδρανή τα αισθή-
ματα. «Η αγάπη αυτών, και το μίσος αυτών, και ο φθόνος 
αυτών ήδη εχάθη.» (Εκκλ. θ΄6). 

6. Κατά τον ύπνο οι άνθρωποι δε δοξολογούν το Θεό. 
«Οι νεκροί δεν θέλουσιν αινέσει τον Κύριον, ουδέ πάντες οι 
καταβαίνοντες εις τον τόπον της σιωπής.» (Ψαλμ. ριε΄17). 
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7. Ο ύπνος προϋποθέτει ένα ξύπνημα. «Έρχεται ώρα, 
καθ’ην πάντες οι εν τοις μνημείοις θέλουσιν ακούσει την 
φωνήν αυτού και θέλουσιν εξέλθει.» (Ιωάν. ε΄28,29).3 

 
Ο ΄Ανθρωπος Επιστρέφει στο Χώμα. Για να κατανοή-

σουμε τι συμβαίνει στο άνθρωπο κατά το θάνατο, ένα πρέ-
πει να κατανοήσουμε, από τι αποτελείται η φύση του. Η Βί-
βλος περιγράφει το άτομο σαν μια οργανική ενότητα. (Δείτε 
το κεφάλαιο 7). Κάποιες φορές χρησιμοποιεί τη λέξη ψυχή 
για να αναφερθεί σε ολόκληρη την προσωπικότητα, και άλ-
λες φορές στα συναισθήματα. Αλλά δε διδάσκει ότι ο άν-
θρωπος περιέχει δύο χωριστά τμήματα. Το σώμα και η ψυ-
χή συνυπάρχουν. Αποτελούν μια αδιάσπαστη ενότητα. 
Γι’αυτό και ονομάζεται άτομο - λέξη σύνθετη από το στερη-
τικό μόριο α και το ρήμα τέμνω, δηλαδή αυτό που δεν τέ-
μνεται. 
Κατά τη δημιουργία της ανθρωπότητας, η ένωση του χώμα-
τος (γήινα στοιχεία) και της πνοής της ζωής δημιούργησε 
μια ζωντανή ύπαρξη ή την ψυχή. Ο Αδάμ δεν έλαβε μια 
ψυχή σαν χωριστή οντότητα. Έγινε «εις ψυχήν ζώσαν». 
(Γέν. β΄7, δείτε επίσης το κεφάλαιο 7). Στο θάνατο συμβαί-
νει το αντίθετο. Το χώμα της γης μείον η πνοή της ζωής ι-
σούται με ένα νεκρό σώμα ή με μια νεκρή ψυχή χωρίς συ-
ναίσθηση. (Ψαλμ. ρμς΄4). Τα στοιχεία που αποτελούν το 
σώμα επιστρέφουν στη γη από την οποία προήλθαν. (Γέν. 
γ΄19). Η ψυχή δεν έχει συναίσθηση ύπαρξής χωρίς το σώ-
μα, και δεν αναφέρεται πουθενά στη Γραφή ότι κατά το θά-
νατο η ψυχή επιζεί ως ενσυνείδητη οντότητα. «Η ψυχή η 
αμαρτάνουσα, αυτή θέλει αποθάνει.» (Ιεζ. ιη΄20). 

Η Κατοικία του Θανάτου. Η Παλαιά Διαθήκη ονομάζει 
τον τόπο όπου οι άνθρωποι πηγαίνουν κατά το θάνατο 
σεόλ (εβραϊκά) και στην Καινή Διαθήκη άδης (ελληνικά). Στη 
Γραφή σεόλ συνήθως σημαίνει ο τάφος.4 Η έννοια του άδη 
είναι παρόμοια με αυτή του σεόλ.5 
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΄Ολοι οι νεκροί πηγαίνουν στον τόπο αυτό, και οι δίκαιοι 
και οι ασεβείς. Ο Ιακώβ είπε: «Θέλω καταβή προς τον υιόν 
μου εις τον τάφον [σεόλ].» (Γέν. λζ΄35). ΄Οταν η γη άνοιξε 
«το στόμα αυτής» κατέπιε τον ασεβή Κορέ και τη συντροφιά 
του, για να «κατεβώσι ζώντες εις τον άδην [σεόλ].» (Αρ. 
ις΄30). 

Ο άδης δέχεται ολόκληρο το πρόσωπο κατά το θάνατο. 
΄Οταν ο Χριστός πέθανε, πήγε στον τάφο, στον άδη, και 
κατά την ανάσταση η ψυχή Του άφησε τον τάφο (άδη, 
Πράξ. β΄27,31, ή σεόλ Ψαλμ. ις΄10). ΄Οταν ο Δαβίδ ευχαρί-
στησε το Θεό για τη θεραπεία, βεβαίωσε ότι Αυτός ανέβασε 
την ψυχή του από τον άδη [σεόλ]. (Ψαλμ. λ΄3). 

Ο τάφος δεν είναι ένας τόπος συναίσθησης.6 Εφόσον ο 
θάνατος είναι ύπνος, ο νεκρός θα παραμείνει σε κατάσταση 
αναισθησίας μέσα στον τάφο μέχρι την ανάσταση, όταν ο 
άδης θα δώσει τους νεκρούς του (Αποκ. κ΄13). 

 
Το Πνεύμα Επιστρέφει στο Θεό. Ενώ το σώμα επι-

στρέφει στο χώμα, το πνεύμα επιστρέφει στο Θεό. Ο Σολο-
μών είπε  ότι κατά το θάνατο θα «επιστρέψη το χώμα εις 
την γην, καθώς ήτο, και το πνεύμα επιστρέψη εις τον Θεόν 
όστις έδωκεν αυτό.» (Εκκλ. ιβ΄7). Αυτό ισχύει για όλους, και 
για τους δικαίους και για τους ασεβείς. 

Πολλοί σκέφθηκαν ότι αυτό το κείμενο αποτελεί απόδει-
ξη ότι η ουσία του ανθρώπου εξακολουθεί να ζει μετά το 
θάνατο. Αλλά στη Γραφή ούτε στα εβραϊκά (ρουάχ) ούτε 
στα ελληνικά (πνεύμα) η λέξη αυτή αναφέρεται σε μια νοή-
μονα οντότητα, ικανή σε μια ενσυνείδητη ύπαρξη χωριστά 
από το σώμα. Μάλλον αυτές οι λέξεις αναφέρονται στην 
«πνοή» - το σπινθήρα της ζωής απαραίτητος σε κάθε ατο-
μική ύπαρξη, το δικαίωμα της ζωής που έδωσε ζωή στα 
ζώα και στις ανθρώπινες υπάρξεις. (Δείτε το κεφάλαιο 7). 

Ο Σολομών έγραψε: «Το συνάντημα των υιών των αν-
θρώπων είναι και το συνάντημα του κτήνους, και έν συνά-
ντημα εις αυτούς. Καθώς αποθνήσκει τούτο, ούτως απο-
θνήσκει και εκείνος, και η αυτή πνοή είναι εις πάντας, και ο 
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άνθρωπος δεν υπερτερεί κατ’ουδέν το κτήνος . . . Τα πάντα 
καταντώσιν εις τον αυτόν τόπον. Τα πάντα έγειναν εκ του 
χώματος, και τα πάντα επιστρέφουσιν εις το χώμα. Τίς 
γνωρίζει το πνεύμα των υιών των ανθρώπων, αν αυτό ανα-
βαίνη εις τα άνω, και το πνεύμα του ζώου, αν αυτό καταβαί-
νη κάτω εις την γην;» (Εκκλ. γ΄19-21). ΄Ωστε, σύμφωνα με 
τη Γραφή, στο θάνατο δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στα 
πνεύματα του ανθρώπου και του ζώου. 

Η δήλωση του Σολομώντα ότι το πνεύμα (ρουάχ) επι-
στρέφει στο Θεό ο οποίος το έδωσε, είναι απλώς το δικαί-
ωμα της ζωής που παραχώρησε. Δεν υπάρχει ένδειξη ότι 
το πνεύμα ή η πνοή ήταν μια ενσυνείδητη οντότητα χωρι-
στή από το σώμα. Αυτό το ρουάχ είναι το ίδιο με την 
«πνοήν ζωής» που ο Θεός εμφύσησε στην πρώτη ανθρώ-
πινη ύπαρξη για να ζωοποιήσει το άψυχο σώμα. (Γέν. β΄7). 
 

Αρμονία Μέσα στη Γραφή. Πολλοί ειλικρινείς Χριστιανοί 
οι οποίοι δε μελέτησαν ολόκληρη τη διδασκαλία της Γραφής 
σχετικά με το θάνατο, δεν είναι ενημερωμένοι ότι ο θάνατος 
είναι ένας ύπνος μέχρι την ανάσταση. Θεωρούν ότι διάφορα 
εδάφια στηρίζουν την ιδέα  ότι το πνεύμα ή η ψυχή έχει μια 
ενσυνείδητη ύπαρξη μετά το θάνατο. Μια προσεκτική μελέ-
τη αποκαλύπτει πως η σταθερή διδασκαλία της Γραφής εί-
ναι ότι ο θάνατος προκαλεί διακοπή της συναίσθησης.7 

 
Πνευματισμός. Εάν οι νεκροί βρίσκονται σε πλήρη α-

ναισθησία, τότε με ποιον ή με τι επικοινωνούν τα ενδιάμεσα 
(μέντιουμ) του πνευματισμού; 

Κάθε ειλικρινής άνθρωπος θα παραδεχθεί, σε τελική α-
νάλυση, ότι μερικά από αυτά τα φαινόμενα είναι απατηλά. 
Είναι όμως και άλλα που δεν μπορούν να εξηγηθούν. Υ-
πάρχουν προφανώς κάποιες υπερφυσικές δυνάμεις που 
σχετίζονται με τον πνευματισμό. Η Γραφή τι διδάσκει επάνω 
στο θέμα αυτό; 

1. Η βάση του πνευματισμού. Ο πνευματισμός ξεκινάει 
από το πρώτο ψέμα του Σατανά στην Εύα - «βεβαίως δεν 
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θέλετε αποθάνει». (Γέν. γ΄4). Τα λόγια του ήταν το πρώτο 
κήρυγμα περί αθανασίας της ψυχής. Σήμερα, σε όλο τον 
κόσμο, οι κάθε είδους θρησκείες άθελα επαναλαμβάνουν 
αυτή την πλάνη. Για πολλούς η θεία καταδικαστική απόφα-
ση ότι «η ψυχή η αμαρτάνουσα, αύτη θέλει αποθάνει» (Ιεζ. 
ιη΄20) έχει αντιστραφεί για να λεχθεί ‘‘η ψυχή, ακόμη και αν 
αμαρτάνει, θα ζήσει αιώνια’’. 

Η πλανημένη διδασκαλία της φυσικής αθανασίας οδήγη-
σε στη δοξασία σε μια συναίσθηση κατά το θάνατο. ΄Οπως 
είδαμε, αυτές οι θέσεις αντιφάσκουν κατευθείαν με τη βιβλι-
κή διδασκαλία επάνω στο θέμα αυτό. Έχουν ενσωματωθεί 
στη χριστιανική πίστη από την ειδωλολατρική φιλοσοφία - 
ειδικά από αυτή του Πλάτωνα - κατά την εποχή της μεγάλης 
αποστασίας. (Δείτε το κεφάλαιο 12). Αυτή η δοξασία έγινε 
προέχουσα άποψη της Χριστιανοσύνης και εξακολουθεί να 
είναι η δεσπόζουσα άποψη σήμερα. 

Η δοξασία ότι οι νεκροί έχουν συνείδηση, ετοίμασε πολ-
λούς Χριστιανούς να δεχθούν τον πνευματισμό. Αν οι νε-
κροί είναι ζωντανοί και στην παρουσία του Θεού, γιατί δεν 
μπορούν να επιστρέψουν στη γη ως λειτουργικά πνεύματα; 
Και αν μπορούν, γιατί δε δοκιμάζουμε να επικοινωνήσουνε 
με εκείνους για να λάβουμε τη συμβουλή και την καθοδήγη-
σή τους, για να αποφύγουμε τις κακοτυχίες ή για να δε-
χθούμε παρηγοριά στη θλίψη; 

Οικοδομώντας αυτή τη γραμμή λογικής, ο Σατανάς και οι 
άγγελοί του (Αποκ. ιβ΄4,9) έστησαν ένα δίαυλο επικοινωνί-
ας, μέσα από τον οποίο μπορούν να επιτύχουν την απάτη 
τους. Με τέτοια μέσα, όπως οι πνευματιστικές συγκεντρώ-
σεις, υποδύονται τους αγαπητούς νεκρούς, φέρνοντας υπο-
τιθέμενη παρηγοριά και βεβαιότητα στους ζωντανούς. Κατά 
καιρούς προλέγουν μελλοντικά γεγονότα, τα οποία, όταν 
αποδεικνύονται ακριβή, τους δίνουν αξιοπιστία. Τότε οι επι-
κίνδυνες αιρέσεις διακηρύττουν ότι έλαβαν το επίχρισμα της 
αυθεντικότητας, έστω και αν έρχονται σε αντίθεση με τη 
Γραφή και το νόμο του Θεού. Έχοντας αφαιρέσει τα εμπό-
δια κατά του κακού, ο Σατανάς χωρίς χαλινάρι πια οδηγεί 
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τους ανθρώπους μακριά από το Θεό και προς τη βέβαιη 
καταστροφή. 

2. Προειδοποίηση κατά του πνευματισμού. Κανείς δε 
χρειάζεται να απατηθεί από τον πνευματισμό. Η Γραφή σα-
φώς εκθέτει τις αξιώσεις του ως ψευδείς. ΄Οπως έχουμε δει, 
η Γραφή μάς λέει ότι οι νεκροί δε γνωρίζουν τίποτε, ότι πα-
ραμένουν χωρίς συνείδηση στον τάφο. 

Η Γραφή επίσης έντονα απαγορεύει κάθε προσπάθεια 
επικοινωνίας με τους νεκρούς ή με τον κόσμο των πνευμά-
των. Λέει ότι εκείνοι που διατείνονται ότι επικοινωνούν με 
τους νεκρούς, όπως κάνουν τα διάμεσα του πνευματισμού 
(μέντιουμ) σήμερα, επικοινωνούν πράγματι με «οικεία 
πνεύματα» που είναι «πνεύματα δαιμόνων». Ο Κύριος είπε 
ότι αυτές οι δραστηριότητες ήταν βδελύγματα, και ότι εκείνοι 
που τα διέπρατταν, θα τιμωρούντο με θάνατο. (Λευιτ. ιθ΄31, 
κ΄27, Δευτ. ιη΄10,11).  

Ο Ησαΐας εξέφρασε σωστά την ανοησία του πνευματι-
σμού. «΄Οταν σας είπωσιν, Ερωτήσατε τους έχοντας πνεύ-
μα μαντείας, και τους νεκρομάντεις, τους μορμυρίζοντας και 
ψιθυρίζοντας, αποκρίθητε, Ο λαός δεν θέλει ερωτήσει τον 
Θεόν αυτού; Θέλει προστρέξει εις τους νεκρούς περί των 
ζώντων; Εις τον νόμον και εις την μαρτυρίαν, εάν δεν λα-
λώσι κατά τον λόγον τούτον, βεβαίως δεν είναι φως εν αυ-
τοίς.» (Ησ. ν΄19,20). Πράγματι, μόνο οι διδασκαλίες της 
Γραφής μπορούν να διαφυλάξουν τους Χριστιανούς από 
την κατακλύζουσα απάτη. 

3. Εκδηλώσεις του πνευματισμού. Η Γραφή αναφέρει 
έναν αριθμό πνευματιστικών δραστηριοτήτων - από τους 
μάγους του Φαραώ, τους μάγους και αστρολόγους της Νι-
νευή και της Βαβυλώνας μέχρι τις μάγισσες και τα ενδιάμε-
σα του Ισραήλ - και καταδικάζει όλους. Ένα παράδειγμα 
είναι η πνευματιστική συνάντηση που η μάγισσα της Ενδώρ 
έκανε για το Σαούλ, με το οποίο αρχίσαμε αυτό το κεφάλαι-
ο. 

Η Γραφή λέει: «Ηρώτησεν ο Σαούλ τον Κύριον. Αλλ’ο 
Κύριος δεν απεκρίθη προς αυτόν ούτε δ’ενυπνίων, ούτε διά 



25.  Θάνατος και ανάσταση 

 563

του Ουρίμ, ούτε διά προφητών.» (Α΄Σαμ. κη΄6). Ο Θεός 
λοιπόν δεν είχε καμιά ανάμιξη σε ό,τι συνέβη στην Ενδώρ. 
Ο Σαούλ απατήθηκε από ένα δαίμονα που υποδύθηκε το 
νεκρό Σαμουήλ. Ο Σαούλ ποτέ δεν είδε τον πραγματικό Σα-
μουήλ. Η μάγισσα είδε το σχήμα ενός γηραιού ανθρώπου, 
ενώ ο Σαούλ μόνο «εγνώρισε» ή υπέθεσε ότι αυτό το σχή-
μα ήταν ο Σαμουήλ. (εδ. 14). 

Εάν πρέπει να πιστέψουμε ότι αυτή η εμφάνιση ήταν 
πραγματικά ο Σαμουήλ, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να πι-
στέψουμε ότι οι μάγισσες, οι μάγοι, οι νεκρομάντεις, οι 
πνευματιστές ή τα μέντιουμ μπορούν να καλέσουν τους δι-
καίους νεκρούς από οπουδήποτε πήγαν αυτοί όταν πέθα-
ναν. Πρέπει επίσης να δεχθούμε ότι ο θεοσεβής Σαμουήλ 
υπήρχε σε μια ενσυνείδητη κατάσταση στη γη, εφόσον ο 
γηραιός άνθρωπος ανέβηκε «εκ της γης». (Εδ. 13). 

Αυτή η πνευματιστική συνάντηση έφερε στο Σαούλ α-
πελπισία, όχι ελπίδα. Την επόμενη μέρα αυτοκτόνησε. 
(Α΄Σαμ. λα΄4). Έτσι, ο δήθεν Σαμουήλ είχε προείπει ότι ε-
κείνη την ημέρα ο Σαούλ και οι γιοι του θα ήταν μαζί του. 
(Α΄Σαμ. κη΄19). Αν αυτό αλήθευε, πρέπει να συμπεραίνου-
με ότι μετά το θάνατο ο ανυπάκουος Σαούλ και ο δίκαιος 
Σαμουήλ βρίσκονται μαζί. Αντιθέτως, πρέπει να συμπεραί-
νουμε ότι ένας πονηρός άγγελος προκάλεσε τα απατηλά 
γεγονότα, τα οποία συνέβησαν κατά τη συνάντηση αυτή. 

4. Η τελική πλάνη. Κατά το παρελθόν οι εκδηλώσεις του 
πνευματισμού περιορίζονταν στο βασίλειο των αποκρύφων, 
αλλά πρόσφατα ο πνευματισμός έλαβε μια ‘’χριστιανική’’ 
όψη ώστε να πλανήσει και το χριστιανικό κόσμο. Διατεινό-
μενος ότι δέχεται το Χριστό και τη Γραφή, ο πνευματισμός 
έγινε ένας στο έπακρον επικίνδυνος εχθρός για τους πι-
στούς. Τα αποτελέσματά του είναι επιδέξια και απατηλά. Με 
την επιρροή του πνευματισμού «η Γραφή ερμηνεύεται με 
τέτοιο τρόπο, που για να βρει απήχηση στη μη-
αναγεννημένη καρδιά, παρουσιάζεται χωρίς την αποτελε-
σματικότητα των επίσημων και ζωτικών αληθειών της. Μι-
λάει πολύ για την αγάπη σαν το κύριο γνώρισμα του Θεού, 
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αλλά την υποβιβάζει σε μια αδύναμη συναισθηματικότητα, 
ελάχιστη κάνοντας διάκριση μεταξύ καλού και κακού. Η δι-
καιοσύνη του Θεού, η από μέρους Του δημόσια επίκριση 
της αμαρτίας, οι αξιώσεις του αγίου νόμου του, εξαφανίζο-
νται. Οι άνθρωποι διδάσκονται να θεωρούν το Δεκάλογο 
σαν γράμμα νεκρό. Ευχάριστα, γοητευτικά μυθεύματα αιχ-
μαλωτίζουν τις αισθήσεις και κάνουν τους ανθρώπους να 
απορρίπτουν το λόγο του Θεού σαν θεμέλιο της πίστης 
τους.»8 

Με αυτό το μέσον το ορθό και το λάθος γίνονται σχετικά, 
και κάθε πρόσωπο, ή κατάσταση, ή αγωγή γίνεται ο κανό-
νας τού τι είναι ‘’αλήθεια’’. Στην ουσία κάθε άνθρωπος γίνε-
ται ένας θεός, εκπληρώνοντας την υπόσχεση του Σατανά 
«θέλετε είσθαι ως θεοί». (Γέν. γ΄5). 

Μπροστά μας βρίσκεται η ώρα «του πειρασμού ήτις μέλ-
λει να έλθη επί της οικουμένης όλης, διά να δοκιμάση τους 
κατοικούντας επί της γης». (Αποκ. γ΄10). Ο Σατανάς ετοιμά-
ζεται να χρησιμοποιήσει τα μεγάλα σημεία και τέρατα στην 
τελευταία του προσπάθεια να απατήσει τον κόσμο. Μιλώ-
ντας για την αριστουργηματική αυτή απάτη ο Ιωάννης είπε: 
«Είδον τρία ακάθαρτα πνεύματα όμοια με βατράχους . . . 
Είναι πνεύματα δαιμόνων εκτελούντα σημεία, τα οποία εκ-
πορεύονται προς τους βασιλείς της γης και της οικουμένης 
όλης, διά να συνάξωσιν αυτούς εις τον πόλεμον της ημέρας 
εκείνης της μεγάλης του Θεού του Παντοκράτορος.» (Αποκ. 
ις΄13,14, ιγ΄13,14). 

Μόνο εκείνοι που διαφυλάχθηκαν με τη δύναμη του 
Θεού, έχοντας οχυρώσει τη διάνοιά τους με τις αλήθειες της 
Γραφής, δεχόμενοι αυτήν ως τη μόνη αυθεντία, θα μπορέ-
σουν να διαφύγουν. ΄Ολοι οι άλλοι δεν έχουν προστασία και 
θα παρασυρθούν από αυτή την απάτη. 

 
Ο Πρώτος Θάνατος και ο Δεύτερος Θάνατος. Ο δεύ-

τερος θάνατος είναι η τελική τιμωρία των αμετανοήτων α-
μαρτωλών - όλων εκείνων των οποίων τα ονόματα δεν είναι 
γραμμένα στο βιβλίο της ζωής - ο οποίος θα λάβει χώρα 
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στο τέλος των χιλίων ετών. (Δείτε το κεφάλαιο 26). Από αυ-
τόν το θάνατο δεν υπάρχει ανάσταση. Με την καταστροφή 
του Σατανά και των ασεβών η αμαρτία ξεριζώνεται και ο 
θάνατος ο ίδιος καταστρέφεται. (Α΄Κορ. ιε΄26, Αποκ. κ΄14, 
κα΄8). Ο Χριστός έδωσε τη βεβαιότητα ότι «ο νικών δεν θέ-
λει αδικηθή εκ του θανάτου του δευτέρου.» (Αποκ. β΄11). 

Με βάση πώς περιγράφει η Βίβλος το δεύτερο θάνατο, 
μπορούμε να βεβαιώσουμε ότι ο πρώτος θάνατος είναι αυ-
τός που ο κάθε άνθρωπος - εκτός από εκείνους που μετα-
τέθηκαν - γεύεται ως αποτέλεσμα της παράβασης του Α-
δάμ. Είναι «η φυσική κατάληξη για την ανθρωπότητα των 
εκφυλισμένων αποτελεσμάτων της αμαρτίας».9 
 
Ανάσταση 

Ανάσταση είναι «η αποκατάσταση της ζωής, μαζί με την 
πληρότητα της ύπαρξης και της προσωπικότητας, μετά το 
θάνατο».10 Επειδή η ανθρωπότητα υπόκειται στο θάνατο, 
πρέπει να υπάρχει μια ανάσταση, για να έχουν οι άνθρωποι 
την εμπειρία της ζωής μετά τον τάφο. Σε όλη την Παλαιά και 
την Καινή Διαθήκη, οι αγγελιοφόροι του Θεού έχουν εκφρά-
σει την ελπίδα στην ανάσταση. (Ιώβ ιδ΄13-15, ιθ΄25-29, 
Ψαλμ. μθ΄15, ογ΄24, Ησ. κς΄19, Α΄Κορ. ιε΄). 

Η ελπίδα της ανάστασης, για την οποία έχουμε ακλόνη-
τες αποδείξεις, μας ενθαρρύνει ότι μπορούμε να χαρούμε 
ένα ασυγκρίτως καλύτερο μέλλον πέρα από τον παρόντα 
κόσμο, στον οποίον κόσμο ο θάνατος είναι η μοίρα όλων. 

 
Η Ανάσταση του Χριστού. Η ανάσταση των δικαίων νε-

κρών για να περάσουν στην αθανασία είναι στενά συνδεδε-
μένη  με την ανάσταση του Χριστού, επειδή ο αναστηθείς 
Χριστός τελικά θα εγείρει τους νεκρούς. (Ιωάν. ε΄28,29). 

1. Η σπουδαιότητά της. Τι θα συνέβαινε αν ο Χριστός 
δεν ανασταινόταν; Ο Παύλος συγκεφαλαιώνει τις συνέπειες: 

α. Δε θα είχε καμιά χρησιμότητα το κήρυγμα. «Αν ο Χρι-
στός δεν ανέστη, μάταιον άρα είναι το κήρυγμα.» (Α΄Κορ. 
ιε΄14). 
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β. Δε θα υπήρχε συγχώρηση αμαρτιών. «Εάν ο Χριστός 
δεν ανέστη . . . έτι είσθε εν ταις αμαρτίαις υμών.» (εδ. 17). 

γ. Δε θα υπήρχε λόγος να πιστεύουμε στο Χριστό. «Εάν 
ο Χριστός δεν ανέστη, ματαία η πίστις σας.» (εδ. 17). 

δ. Δε θα υπήρχε γενική ανάσταση νεκρών. «Εάν δε ο 
Χριστός κηρύττεται ότι ανέστη εκ νεκρών, πώς τινές μεταξύ 
σας λέγουσιν ότι ανάστασις νεκρών δεν είναι;» (εδ. 12). 

ε. Δε θα υπήρχε ελπίδα μετά τον τάφο. «Εάν ο Χριστός 
δεν ανέστη . . . άρα και οι κοιμηθέντες εν Χριστώ απωλέ-
σθησαν.» (εδ. 17,18).11 

2. Σωματική ανάσταση. Ο Χριστός ο οποίος εξήλθε 
από τον τάφο, ήταν ο ίδιος Ιησούς ο οποίος έζησε εδώ με 
σάρκα. Τώρα είχε ένα δοξασμένο σώμα, αλλά ήταν ακόμη 
ένα αληθινό σώμα. Ήταν τόσο πραγματικό που οι άλλοι δε 
διαπίστωσαν διαφορά (Λουκά κδ΄13-27, Ιωάν. κ΄14-18). 

Ο Ιησούς ο ίδιος αρνήθηκε ότι ήταν ένα είδος πνεύματος. 
Μιλώντας στους μαθητές Του είπε: «Ιδέτε τας χείρας μου 
και τους πόδας μου ότι αυτός εγώ είμαι. Ψηλαφήσατέ με και 
ιδέτε, διότι πνεύμα σάρκα και οστέα δεν έχει, καθώς εμέ 
θεωρείτε έχοντα.» (Λουκά κδ΄39). Για να αποδείξει τη φυσι-
κή πραγματικότητα της ανάστασής Του, ακόμη και έφαγε 
μπροστά τους. (εδ.43). 

3. Η επίδρασή της. Η ανάσταση εξάσκησε μια επιρροή 
που συνέγειρε τους μαθητές του Χριστού. Μεταμόρφωσε 
μια αδύνατη και φοβισμένη ομάδα ανθρώπων σε ατρόμη-
τους αποστόλους, έτοιμοι να κάνουν οτιδήποτε για τον Κύ-
ριό τους. (Φιλιπ. γ΄10,11, Πράξ. δ΄33). Η αποστολή που α-
νέλαβαν ως αποτέλεσμα αυτής της ανάστασης, ταρακούνη-
σε τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία και ανέτρεψε τον κόσμο. 
(Πράξ. ιζ΄6). 

«Η βεβαιότητα της ανάστασης του Χριστού ήταν που έ-
φερε νόημα και δύναμη στο κήρυγμα του ευαγγελίου. (Φι-
λιπ. γ΄10,11). Ο Πέτρος λέει ότι ο Θεός ‘’ανεγέννησεν ημάς 
εις ελπίδα ζώσαν διά της αναστάσεως του Ιησού Χριστού.’’ 
(Α΄Πέτρ. α΄3). Οι απόστολοι θεώρησαν ότι ήταν ταγμένοι να 
δώσουν μαρτυρία για την ανάστασή Του (Πράξ. α΄22), και 
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στήριξαν τη διδασκαλία τους για την ανάσταση του Χριστού 
στις μεσσιανικές προρρήσεις της Παλαιάς Διαθήκης. (Πράξ. 
β΄31). Από προσωπική τους γνώση ‘’μετά δυνάμεως μεγά-
λης απέδιδον οι απόστολοι την μαρτυρίαν της αναστάσεως 
του Κυρίου Ιησού’’. (Πράξ. δ΄33). Οι απόστολοι προκάλεσαν 
την αντίδραση των Ιουδαίων ηγετών όταν ‘’εκήρυττον διά 
του Ιησού την εκ νεκρών ανάστασιν’’. (Πράξ. δ΄2). . . ΄Οταν 
εμφανίσθηκε μπροστά στο συνέδριο, ο Παύλος δήλωσε: 
‘’Περί ελπίδος και αναστάσεως νεκρών εγώ κρίνομαι.’’ 
(Πράξ. κγ΄6, κδ΄21). Στους Ρωμαίους ο Παύλος έγραψε ότι 
ο Ιησούς ‘’απεδείχθη Υιός Θεού εν δυνάμει  . .  διά της εκ 
νεκρών αναστάσεως.’’ (Ρωμ. α΄4). Στο βάπτισμα εξήγησε 
ότι ο Χριστιανός δίνει μαρτυρία της πίστης του στην ανά-
σταση του Χριστού. (Ρωμ. ς΄4,5).»12 

 
Οι Δύο Αναστάσεις. Ο Χριστός είπε ότι υπάρχουν δύο 

γενικές αναστάσεις: «οι πράξαντες τα αγαθά εις ανάστασιν 
ζωής, οι δε πράξαντες τα φαύλα εις ανάστασιν κρίσεως.» 
(Ιωάν. ε΄28,29, Πράξ. κδ΄15). Τα χίλια χρόνια χωρίζουν αυ-
τές τις δύο αναστάσεις. (Αποκ. κ΄4,5). 

1. Η ανάσταση της ζωής. Εκείνοι που ανασταίνονται 
κατά την πρώτη ανάσταση, ονομάζονται «μακάριοι και άγι-
οι». (Αποκ. κ΄6). Δε θα γνωρίσουν το δεύτερο θάνατο στη 
λίμνη του πυρός με το κλείσιμο των χιλίων ετών. (εδ. 14). 
Αυτή η ανάσταση για τη ζωή και την αθανασία  (Ιωάν, ε΄29, 
Α΄Κορ. ιε΄52,53) λαμβάνει χώρα κατά τη Δευτέρα Παρουσία 
(Α΄Κορ. ιε΄22,23, Α΄Θεσ. δ΄15-18). Εκείνοι που έχουν αυτή 
την πείρα, δεν πεθαίνουν πια. (Λουκά κ΄36). Έχουν ενωθεί 
με το Χριστό για πάντα. 

Πώς θα μοιάζει αυτό το αναστημένο σώμα; ΄Οπως ο 
Χριστός, και οι αναστημένοι δίκαιοι θα έχουν αληθινά σώ-
ματα. Και όπως ο Χριστός αναστήθηκε μια ένδοξη ύπαρξη, 
το ίδιο θα γίνει και με τους δικαίους. Ο Παύλος είπε ότι ο 
Χριστός «θέλει μετασχηματίσει το σώμα της ταπεινώσεως 
ημών, ώστε να γείνη σύμμορφον με το σώμα της δόξης αυ-
τού». (Φιλιπ. γ΄21). Ο ίδιος ονομάζει το άδοξο σώμα και το 
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ένδοξο σώμα «σώμα ζωικόν» και «σώμα πνευματικόν» α-
ντίστοιχα. Η αρχική ύπαρξη θνητή και φθαρτή, η τελευταία 
αθάνατη και άφθαρτη. Η αλλαγή από τη θνητότητα στην 
αθανασία γίνεται ακαριαία κατά την ανάσταση. (Α΄Κορ. ι-
ε΄42-54). 

2. Η ανάσταση της καταδίκης. Οι ασεβείς ανασταίνο-
νται κατά τη δεύτερη γενική ανάσταση, η οποία λαμβάνει 
χώρα στο τέλος των χιλίων ετών. (Δείτε κεφάλαιο 26). Αυτή 
η ανάσταση προηγείται της τελικής κρίσης και καταδίκης. 
(Ιωάν. ε΄29). Εκείνοι των οποίων τα ονόματα δε βρίσκονται 
στο βιβλίο της ζωής, θα αναστηθούν τότε για να ριφθούν 
στη λίμνη του πυρός και να γνωρίσουν το δεύτερο θάνατο. 
(Αποκ. κ΄14,15). 

Θα μπορούσαν να αποφύγουν αυτό το τραγικό τέλος. Σε 
μια αλάθητη γλώσσα η Γραφή παρουσιάζει τον τρόπο του 
Θεού προς αποφυγή της τραγωδίας: «Μετανοήσατε, και 
επιστρέψατε από πασών των αμαρτιών υμών. Και δεν θέλει 
είσθαι εις εσάς η ανομία εις απώλειαν. Απορρίψατε 
αφ’υμών πάσας τας ανομίας υμών, τας οποίας ηνομήσατε 
εις εμέ, και κάμετε εις σεαυτούς νέαν καρδίαν και νέον 
πνεύμα. Και διά τί να αποθάνητε; . . . Διότι εγώ δεν θέλω 
τον θάνατον του αποθνήσκοντος, λέγει Κύριος ο Θεός. Διά 
τούτο επιστρέψατε και ζήσατε.» (Ιεζ. ιη΄30-32). 

Ο Χριστός υπόσχεται ότι «ο νικών δεν θέλει αδικηθεί εκ 
του θανάτου του δευτέρου». (Αποκ. β΄11). Εκείνοι που δέ-
χονται τον Ιησού και τη σωτηρία που φέρει, θα έχουν την 
εμπειρία της απερίγραπτης χαράς στην επιστροφή Του. Σε 
αειθαλή ευτυχία θα ζουν στην αιωνιότητα με τη συντροφιά 
του Κυρίου τους και Σωτήρα. 
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6. Η μόνη εξαίρεση είναι όταν  σεόλ χρησιμοποιείται με-
ταφορικά (δείτε Ιεζ. λβ΄21) ή άδης στην παραβολή (Λουκά 
ις΄23). Σεόλ αναφέρεται περισσότερο από εξήντα φορές 
στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά πουθενά δεν αναφέρεται ως 
τόπος τιμωρίας μετά το θάνατο. Αυτή η ιδέα αργότερα 
προστέθηκε στη λέξη γέενα (Μάρκ. θ΄43-48), όχι στον άδη. 
Υπάρχει μόνο μια εξαίρεση (Λουκά ις΄23). Δείτε επίσης SDA 
Bible Commentary, αναθεωρημένη έκδοση, 3ος τόμος. σελ. 
999. 

7. Τα ακόλουθα εδάφια θα μπορούσαν να θέσουν προ-
βλήματα σχετικά με τη διδασκαλία της Γραφής για τη φύση 
του θανάτου. Αλλά ένα επισταμένο βλέμμα τα παρουσιάζει 
σε πλήρη αρμονία με το υπόλοιπο της Γραφής. 

α΄ Ο θάνατος της Ραχήλ. Αναφερόμενη στο θάνατο της 
Ραχήλ η Γραφή λέει ότι «παρέδιδε την ψυχήν» (Γέν. λε΄18). 
Αυτή η έκφραση απλώς δείχνει ότι στις τελευταίες ενσυνεί-
δητες στιγμές της και με την τελευταία αναπνοή της έδωσε 
στο γιο της ένα όνομα. 

β΄ Ο Ηλίας και το νεκρό παιδί. ΄Οταν ο Ηλίας προσευχή-
θηκε να επανέλθει η ψυχή του νεκρού γιου της χήρας της 
Σαρεπτά, ο Θεός απάντησε ανασταίνοντας το αγόρι 
(Α΄Βασ. ιζ΄21,22). Αυτό ήταν το αποτέλεσμα της ένωσης 
του δικαιώματος της ζωής με το σώμα, που κανένα από 
αυτά δε θα ήταν ζωντανό ή ενσυνείδητο όντας χωριστά. 

γ΄ Η εμφάνιση του Μωυσή στο όρος. Η εμφάνιση του 
Μωυσή στο ΄Ορος της Μεταμόρφωσης δεν αποτελεί από-
δειξη ύπαρξης ενσυνείδητων πνευμάτων ή την παρουσία 
όλων των δικαίων νεκρών στον ουρανό. Λίγο πριν από αυ-
τό το γεγονός ο Ιησούς είπε στους μαθητές Του ότι πριν 
πεθάνουν μερικοί από αυτούς θα έβλεπαν τον Υιό του αν-
θρώπου στη βασιλεία Του. Αυτή η υπόσχεση εκπληρώθηκε 
στο Πέτρο, στον Ιάκωβο και στον Ιωάννη. (Ματθ. ις΄28-ιζ΄3). 

Στο όρος ο Χριστός τούς αποκάλυψε μια μικρογραφία 
της δόξας της βασιλείας του Θεού. Ήταν ο Χριστός, ο ένδο-
ξος βασιλιάς, μαζί με το Μωυσή και τον Ηλία - που αντι-
προσώπευαν τους δύο τύπους των πολιτών της βασιλείας. 
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Ο Μωυσής αντιπροσώπευε τους δικαίους νεκρούς οι οποίοι 
θα αναστηθούν κατά τη Δευτέρα Παρουσία, και ο Ηλίας α-
ντιπροσώπευε τους ζώντες δικαίους οι οποίοι αρπάζονται 
στον ουρανό χωρίς να δουν θάνατο (Β΄Βασ. β΄11). 

Ο Ιούδας δίνει την απόδειξη της ειδικής ανάστασης του 
Μωυσή (Ιούδα 9). Από την εμφάνιση του Μωυσή στο όρος 
βγαίνει το συμπέρασμα ότι ο διάβολος έχασε τη φιλονικία 
και ο Μωυσής αναστήθηκε, γινόμενος ο πρώτος πολίτης με 
τη δύναμη της ανάστασης του Χριστού. Αυτό το γεγονός 
δεν αποτελεί απόδειξη για τη δοξασία της αθανασίας της 
ψυχής. Μάλλον στηρίζει τη διδασκαλία της σωματικής ανά-
στασης. 

δ΄ Η παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου. Η ιστορία 
του Χριστού για τον πλούσιο και το Λάζαρο χρησιμοποιή-
θηκε για να παρουσιάσει μια ενσυνείδητη κατάσταση του 
θανάτου (Λουκά ις΄19-31). Δυστυχώς, εκεινοι που την ερ-
μηνεύουν με τον τρόπο αυτόν, δεν αναγνώρισαν ότι αυτή 
είναι μια παραβολή η οποία, λαμβανόμενη κατά γράμμα σε 
κάθε λεπτομέρεια, είναι αφηρημένη. Οι νεκροί θα είχαν τις 
αμοιβές τους σαν πραγματικές υπάρξεις με τα μέλη του 
σώματος όπως τα μάτια, η γλώσσα και τα δάκτυλα. ΄Ολοι οι 
δίκαιοι θα ήταν στην αγκαλιά του Αβραάμ, και ο ουρανός 
και η κόλαση θα βρίσκονταν σε απόσταση που να ακούγε-
ται η φωνή. Και οι δύο τάξεις ανθρώπων θα έπαιρναν την 
ανταμοιβή τους κατά το θάνατο, αντίθετα με τη διδασκαλία 
του Χριστού ότι θα τους γίνει ανταπόδοση κατά τη Δευτέρα 
Παρουσία (Ματθ. κε΄31-41, Αποκ. κβ΄12). 

Αυτή η ιστορία οπωσδήποτε είναι παραβολή - μια από 
τις προτιμούμενες μεδόθους διδασκαλίας του Χριστού. Κά-
θε παραβολή σκοπό έχει να διδάξει ένα μάθημα, και αυτο 
που ο Χριστός δίδασκε, δεν είχε καμιά σχέση με την κατά-
σταση των νεκρών. Το δίδαγμα αυτής της παραβολής είναι 
η σπουδαιότητα να ζει κανείς με το λόγο του Θεού. Ο Ιη-
σούς έδειξε ότι τον πλούσιο απασχολούσε ο υλισμός, και 
αδιαφόρισε για εκείνους που υπέφεραν. Το αιώνιο πεπρω-
μένο αποφασίζεται στην παρούσα ζωή, και δεν υπάρχει 
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δεύτερη ευκαιρία. Η Γραφή είναι οδηγός για μετάνοια και 
σωτηρία, και αν δε δώσουμε προσοχή στις προειδοποιήσεις 
του λόγου του Θεού, τίποτε δεν μπορεί να μας αγγίξει. Έτσι, 
ο Χριστός τελείωσε την παραβολή με τα λόγια: «Εάν τον 
Μωυσήν και τους προφήτας δεν ακούωσιν, ουδέ εάν τις α-
ναστηθή εκ νεκρών θέλουσιν ακούσει.» (Λουκά ις΄31). 

Ο Χριστός απλώς χρησιμοποίησε στοιχεία από συνηθι-
σμένη ιστορία των Ιουδαίων στην οποία συνομιλούν οι νε-
κροί. (Η έννοια της παραβολής για τον κόλπο του Αβραάμ 
και τον άδη μοιάζει πολύ με την ιουδαϊκή παράδοση. Δείτε 
«Discourse to the Greeks Concerning Hades», Josephus’ 
Complete Works, μεταφρασμένο από τον William Whiston 
[Grand Rapids: Kregel 1960] σελ. 637). Παρόμοια, βρί-
σκουμε στη Γραφή μια παραβολή, στην οποία μιλούν τα 
δένδρα (Κριτ. θ΄7-15, Β΄Βασ. ιδ΄9). Κανείς δε χρησιμοποίη-
σε αυτή την παραβολή για να αποδείξει ότι τα δένδρα μπο-
ρούν να μιλήσουν. Έτσι, πρέπει να αποφύγει κανείς να δώ-
σει στην παραβολή τουΧριστού μια έννοια αντίθετη προς τις 
πολλές βιβλικές απόδείξεις και στην προσωπική διδασκαλία 
του Ιησού ότι ο θάνατος είναι ύπνος. 

ε΄ Η υπόσχεση του Χριστού στο ληστή. Η υπόσχεση του 
Χριστού στο ληστή επάνω στο σταυρό: «Αληθώς σοι λέγω, 
σήμερον θέλεις είσθαι μετ’εμού εν τω παραδείσω.» (Λουκά 
κγ΄43). Παράδεισος οπωσδήποτε είναι συνώνυμος με τον 
ουρανό. (Β΄Κορ. ιβ΄4, Αποκ. β΄7). Σύμφωνα με το κείμενο, ο 
Χριστός θα πήγαινε στον ουρανό εκείνη την Παρασκευή για 
να είναι στην παρουσία του Θεού, το ίδιο και ο ληστής. Και 
όμως, κατά το πρωί της ανάστασης ο Χριστός ο ίδιος είπε 
στη Μαρία καθώς αυτή έπεσε στα πόδια Του να Τον προ-
σκυνήσει: «Μη μου άπτου, διότι δεν ανέβην έτι προς τον 
Πατέρα μου. Αλλά ύπαγε προς τους αδελφούς μου και ειπέ 
προς αυτούς, Αναβαίνω προς τον Πατέρα μου και Πατέρα 
σας, και Θεόν μου και Θεόν σας.» (Ιωάν. κ΄17). Το ότι ο 
Χριστό έμεινε στον τάφο από την Παρασκευή το απόγευμα 
με τα ξημερώματα της Κυριακής φαίνονται από τα λόγια του 
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αγγέλου. «Έλθετε, ίδετε τον τόπον όπου έκειτο ο Κύριος.» 
(Ματθ. κη΄6). 

Ο Χριστός φάσκει και αντιφάσκει; Καθόλου. Η λύση να 
κατανοήσουμε το εδάφιο βρίσκεται στα σημεία στίξης. Τα 
πρώτα χειρόγραφα της Βίβλου δεν είχαν σημεία στίξης ή 
διαστήματα μεταξύ των λέξεων. Τα σημεία στίξης και ο χω-
ρισμός των λέξεων δημιούργησαν τη διαφορά στην έννοια 
του κειμένου. Οι μεταφραστές χρησιμοποίησαν κατά το κα-
λύτερο την κρίση τους, αλλά αυτή η εργασία τους δεν είναι 
κατά θεία έμπνευση. 

Αν οι μεταφραστές, που έκαναν γενικά μια υπέροχη ερ-
γασία, είχαν τοποθετήσει το κόμμα στο εδάφιο Λουκά κγ΄43 
μετά τη λέξη «σήμερον» αντί πριν από αυτή, αυτό το κείμε-
νο δε θα ερχόταν σε αντίθεση με τη διδασκαλία της υπό-
λοιπης Γραφής για το θάνατο. Τότε θα λόγια του Χριστού 
θα είχαν κατανοηθεί σωστά με την έννοια: «Αληθώς σοι λέ-
γω σήμερον [αυτή την ημέρα που πεθαίνω σαν φονιάς], 
θέλεις είσθαι μετ’εμού εν τω παραδείσω.» Σύμφωνα με τη 
βιβλική διδασκαλία, ο Ιησούς βεβαίωσε το ληστή ότι θα ήταν 
μαζί Του στον Παράδεισο - μια υπόσχεση που θα εκπλη-
ρωνόταν μετά την ανάσταση των δικαίων κατά την δεύτερη 
έλευσή Του. 

ς΄ Να αναχωρήσω και να ήμαι με τον Χριστόν. Ο Παύλος 
είπε: «Εις εμέ το ζην είναι ο Χριστός και το αποθανείν κέρ-
δος . . . Διότι στενοχωρούμαι υπό των δύο, έχων μεν την 
επιθυμίαν να αναχωρήσω και να ήμαι με τον Χριστόν, διότι 
είναι πολύ πλέον καλύτερον.» (Φιλιπ. α΄21,23). Ο Παύλος 
περίμενε να πάει στον ουρανό ευθύς μετά το θάνατο; 

Ο Παύλος έγραψε πολλά για το θέμα να είναι με το Χρι-
στό. Σε μια άλλη επιστολή έγραψε για «τους κοιμηθέντας 
διά του Ιησού.» Κατά τη Δευτέρα Παρουσία Του, είπε, οι 
δίκαιοι θα αναστηθούν, και μαζί με τους ζώντες δικαίους 
«θέλομεν αρπαχθή μετ’αυτών εν νεφέλαις εις απάντησιν 
του Κυρίου εις τον αέρα. Και ούτω θέλομεν είσθαι πάντοτε 
μετά του Κυρίου.» (Α΄Θεσ. δ΄14,17). 
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Ξαναβλέπουμε το ίδιο σκηνικό με αυτό στην προς Φι-
λιππησίους εποστολή. Ο Παύλος δε δίνει λεπτομερή έκθε-
ση τι συμβαίνει στο θάνατο. Απλώς εκφράζει την επιθυμία 
του να αφήσει αυτή την παρούσα ταραγμένη ζωή και να εί-
ναι με το Χριστό χωρίς να αναφέρεται στην περίοδο μεταξύ 
του θανάτου και της ανάστασης. Η ελπίδα του επικεντρώνε-
ται στην υπόσχεση για προσωπική συντροφιά με τον Ιησού 
στην αιωνιότητα. Γι’αυτούς που πέθαναν, δεν υπάρχει μα-
κροχόνιο ενδιάμεσο μεταξύ της στιγμής που έκλεισαν τα 
μάτια τους και της στιγμής που τα ανοίγουν κατά την ανά-
σταση. Εφόσον οι νεκροί δεν έχουν συναίσθηση και έτσι δε 
γνωρίζουν το χρόνο που κυλάει, το πρωί της ανάστασης θα 
μοιάζει σαν να επήλθε ευθύς μετά το θάνατο. Για το Χριστι-
ανό ο θάνατος είναι κέρδος. Δεν υπάρχουν πια πειρασμοί, 
δοκιμασίες, θλίψεις, και κατά την ανάσταση έχουν το δώρο 
της ένδοξης αιωνιότητας. 

8. White, «Η Τελική Παγκόσμια Σύρραξη», σελ. 665. 
9. «Deth», SDA Bible Dictionary,αναθεωρημένη έκδοση, 

σελ. 278. Questions on Doctrine, σελ. 524. 
10. Resurrection», SDA Bible Dictionary, αναθεωρημένη 

έκδοση, σελ. 935. 
11. Question on Doctrine, σελ. 67,68. 
12 «Resurrection», SDA Bible Dictionary, αναθεωρημένη 

έκδοση, σελ. 936. 
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Οι Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης  
Ημέρας  Πιστεύουν . . . 
 
Η χιλιετηρίδα είναι η χιλιετής βασιλεία του Χριστού 

με τους αγίους Του στον ουρανό, μεταξύ της πρώ-

της και δεύτερης ανάστασης. Στο διάστημα αυτό οι 

ασεβείς νεκροί θα κρίνονται. Η γη θα είναι τελείως 

κατεστραμμένη, χωρίς ζωντανές ανθρώπινες υ-

πάρξεις, αλλά κατοικημένη μόνο από το Σατανά και 

τους αγγέλους του. Στο κλείσιμο της χιλιετηρίδας ο 

Χριστός με τους αγίους Του και την Αγία Πόλη θα 

κατέλθει από τον ουρανό στη γη. Οι ασεβείς τότε θα 

αναστηθούν, και με το Σατανά και τους αγγέλους 

του θα περικυκλώσουν την Πόλη. Αλλά φωτιά από 

το Θεό θα τους κατακαύσει και θα καθαρίσει τη γη. 

Τότε το σύμπαν θα ελευθερωθεί από την αμαρτία 

και τους αμαρτωλούς για πάντα.- 

Βασικές Διδαχές, 26 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 26 
 

Η ΧΙΛΙΕΤΗΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ  
ΤΗΣ ΑΜΑΡΤΙΑΣ 

 
Μέσα στην ιστορία υπήρξαν εκείνοι που με μεγάλη ευ-

γλωττία μίλησαν για τη φρίκη της κόλασης, παίζοντας με το 
φόβο των ανθρώπων σε μια προσπάθεια να τους οδηγή-
σουν στη λατρεία του Θεού. Αλλά τι είδους θεό περιγρά-
φουν; 

Τελικά πώς ο Θεός θα εξαλείψει το κακό; Τι θα συμβεί 
στο Σατανά; Τι θα τον συγκρατήσει να μη σηκώσει ποτέ πια 
το δύσμορφο κεφάλι του; Πώς μπορεί ένας δίκαιος Θεός να 
είναι και στοργικός; 

 
Γεγονότα στην Αρχή της Χιλιετηρίδας 

Κατά τη χιλιετηρίδα, την περίοδο των χιλίων ετών στην 
οποία αναφέρεται το εικοστό κεφάλαιο της Αποκάλυψης, η 
επιρροή του Σατανά στη γη θα αναχαιτισθεί, και ο Χριστός 
θα βασιλεύσει με του αγίους Του. (Αποκ. κ΄1-4). 

 
Η Δευτέρα Παρουσία. Τα κεφάλαια Αποκ. ιθ΄ και κ΄ είναι 

στενά δεμένα, και καμιά διάσπαση δεν τα χωρίζει. Περιγρά-
φουν την έλευση του Χριστού (Αποκ. ιθ΄11-21) και το άμεσο 
ξεκίνημα της χιλιετηρίδας. Αυτή η διαδοχή δείχνει ότι η χιλιε-
τηρίδα αρχίζει με την έλευση του Χριστού. 

Η Αποκάλυψη παρουσιάζει τις τρεις δυνάμεις οι οποίες 
συγκεντρώνουν τα έθνη του κόσμου να αντιταχθούν στο 
έργο του Χριστού και στο λαό Του ακριβώς πριν από τη 
Δευτέρα Παρουσία, ως δράκων, θηρίον και ψευδοπροφή-
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της. (Αποκ. ις΄13). ΄Οταν το θηρίο, οι βασιλείς της γης και τα 
στρατεύματά τους συγκεντρώνονται να πολεμήσουν εναντί-
ον του Χριστού κατά τη Δευτέρα Παρουσία Του, το θηρίο 
και ο ψευδοπροφήτης καταστρέφονται. (Αποκ. ιθ΄19,20). 
Αυτό που ακολουθεί στην Αποκάλυψη κ΄ - το κεφάλαιο της 
χιλιετηρίδας, αναφέρεται στο πεπρωμένο του τρίτου μέλους 
της δαιμονιακής τριάδας, το δράκοντα. Αυτός συλλαμβάνε-
ται και ρίπτεται στην άβυσσο, όπου παραμένει για χίλια 
χρόνια.1 

΄Οπως είδαμε στο κεφάλαιο 24, κατά τη Δευτέρα Πα-
ρουσία του Χριστού, όταν τα βασίλεια αυτού του κόσμου 
καταστρέφονται, τότε ο Θεός εγκαθιστά τη βασιλεία Του της 
δόξας - μια βασιλεία η οποία θα είναι αιώνια. (Δαν. β΄44). 
Τότε ο λαός Του θα αρχίσει να βασιλεύει. 

 
Η Πρώτη Ανάσταση. Κατά τη Δευτέρα Παρουσία λαμ-

βάνει χώρα η πρώτη ανάσταση. Οι δίκαιοι, οι «μακάριοι και 
άγιοι» ανασταίνονται, διότι «επί τούτων ο θάνατος ο δεύτε-
ρος δεν έχει εξουσίαν, αλλά θέλουσιν είσθαι ιερείς του Θεού 
και του Χριστού, και θέλουσι βασιλεύσει μετ’αυτού χίλια έ-
τη». (Αποκ. κ΄6, δείτε το κεφάλαιο 25). 

 
Οι Δίκαιοι Ανέρχονται στον Ουρανό. Μετά την ανά-

σταση των νεκρών δικαίων, αυτοί και οι ζώντες δίκαιοι αρ-
πάζονται «εις απάντησιν του Κυρίου εις τον αέρα». (Α΄Θεσ. 
δ΄17). Τότε ο Χριστός θα εκπληρώσει την υπόσχεση που 
έδωσε ακριβώς πριν αφήσει αυτόν τον κόσμο: «Υπάγω να 
σας ετοιμάσω τόπον. Και αφού υπάγω και σας ετοιμάσω 
τόπον, πάλιν έρχομαι, και θέλω σας παραλάβει προς εμαυ-
τόν, διά να ήσθε και σεις όπου είμαι εγώ.» (Ιωάν. ιδ΄2,3). Ο 
Ιησούς περιέγραψε τον τόπο όπου θα έπαιρνε τους οπα-
δούς Του ως «οικία του Πατρός μου» όπου «είναι πολλά 
οικήματα». (Ιωάν. ιδ΄2). Εδώ ο Ιησούς αναφέρεται στη Νέα 
Ιερουσαλήμ, η οποία δε θα έρθει επάνω στη γη μέχρι το 
τέλος της χιλιετηρίδας. Κατά τη Δευτέρα Παρουσία λοιπόν, 
όταν οι δίκαιοι συναντήσουν τον Κύριο στον αέρα, ο προο-
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ρισμός τους είναι ο ουρανός - όχι η γη την οποία μόλις έ-
χουν αφήσει.2 Ο Χριστός δεν εγκαθιδρύει τη βασιλεία Του 
της δόξας επάνω στη γη αυτόν τον καιρό. Θα το κάνει αυτό 
στο τέλος της χιλιετηρίδας. 

 
Οι Εχθροί του Χριστού Φονεύονται. Ο Χριστός σύγκρι-

νε την επιστροφή Του με αυτό που συνέβη στον κατακλυ-
σμό και στην καταστροφή των Σοδόμων και Γομόρρων. 
(Ματθ. κδ΄37-39, Λουκά ιζ΄28-30). Η σύγκρισή Του αναφέ-
ρεται σε δύο σημεία: πρώτον ότι η καταστροφή ήρθε ξαφνι-
κά στους ασεβείς, και δεύτερον ότι αυτό που επήλθε, ήταν 
καταστροφή - ο κατακλυσμός «εσήκωσε πάντας» (Ματθ. 
κδ΄39), Η φωτιά και το θειάφι που έβρεξε στα Σόδομα  «α-
πώλεσεν άπαντας» (Λουκά ιζ΄29, Ματθ. ιγ΄38-40). Κατά τη 
Δευτέρα Παρουσία ο Χριστός θα κατεβεί από τον ουρανό με 
τα στρατεύματά Του ως έφιππος σε λευκό άλογο, του οποί-
ου το όνομα είναι «Βασιλεύς βασιλέων και Κύριος κυρίων» 
και θα κτυπήσει τους επαναστάτες αυτού του κόσμου. Αφού 
καταστραφούν το θηρίου και ο ψευδοπροφήτης, οι «λοιποί» 
οπαδοί του Σατανά θα πεθάνουν και δε θα υπάρξουν επι-
ζώντες, επειδή «εφονεύθησαν με την ρομφαίαν του καθη-
μένου επί του ίππου, την εξερχομένην εκ του στόματος αυ-
τού. Και πάντα τα όρνεα εχορτάσθησαν εκ των σαρκών αυ-
τών». (Αποκ. ιθ΄21).3  

Περιγράφοντας αυτή τη σκηνή, η Βίβλος είπε: «Ο Κύριος 
εξέρχεται από του τόπου αυτού διά να παιδεύσει τους κα-
τοίκους της γης ένεκεν της ανομίας αυτών. Η δε γη θέλει 
ανακαλύψει τα αίματα αυτής και δεν θέλει σκεπάσει πλέον 
τους πεφονευμένους αυτής.» (Ησ. κς΄21). 

 
Η Γη Ερημώνεται. Από τη στιγμή που οι δίκαιοι ανέρχο-

νται για να είναι με τον Κύριο και οι ασεβείς καταστρέφονται 
από την παρουσία Του, η γη μένει για ένα διάστημα χωρίς 
κατοίκους. Η Γραφή αναφέρει αυτή την κατάσταση. Ο Ιερε-
μίας είπε: «Επέβλεψα επί την γην, και ιδού άμορφος και 
έρημος, και εις τους ουρανούς, και δεν υπήρχε το φως αυ-
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τών. Είδον τα όρη, και ιδού έτρεμον, και πάντες οι λόφοι 
κατεσείοντο. Είδον, και ιδού δεν υπήρχεν άνθρωπος.» Η 
ορολογία του Ιερεμία που βρίσκεται και στη Γένεση α΄2, «ά-
μορφος και έρημος», δείχνει ότι η γη στην αρχή της Δημι-
ουργίας βρισκόταν σε μια χαώδη κατάσταση. 

 
Ο Σατανάς Δένεται. Τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα 

σε αυτόν τον καιρό, προδιαγράφηκαν με το τελετουργικό 
του απολυτέου τράγου κατά την Ημέρα του Εξιλασμού στη 
λειτουργία του αγιαστηρίου. Κατά την Ημέρα του Εξιλασμού 
ο αρχιερέας καθάριζε το αγιαστήριο με το εξιλαστήριο αίμα 
του τράγου του Κυρίου. Μόνο μετά από την ολοκλήρωση 
του εξιλασμού, άρχιζε το τελετουργικό που εμπεριείχε τον 
Αζαζέλ, τον τράγο που συμβόλιζε το Σατανά. (Δείτε το κε-
φάλαιο 23). Τοποθετώντας τα χέρια επάνω στο κεφάλι του, 
ο αρχιερέας εξομολογείτο «πάσας τας ανομίας των υιών 
Ισραήλ, και πάσας τας παραβάσεις αυτών καθ’όλας αυτών 
τας αμαρτίας, και θέλει επιθέσει αυτάς εις την κεφαλήν του 
τράγου». (Λευιτ. ις΄21). Και ο απολυτέος τράγος αποστελ-
λόταν στην έρημο «εις γην ακατοίκητον». (Λευιτ. ις΄22). 

Κατά τον ίδιο τρόπο ο Χριστός, στο ουράνιο αγιαστήριο, 
πρόσφερε στο λαό του τα ευεργετήματα της ολοκληρωμέ-
νης θυσίας Του. Κατά την επιστροφή Του θα τους λυτρώσει 
και θα τους δώσει την αιώνια ζωή. ΄Οταν θα έχει ολοκλη-
ρώσει αυτό το έργο της λύτρωσης και τον καθαρισμό του 
ουράνιου αγιαστηρίου, θα τοποθετήσει τις αμαρτίες του 
λαού Του επάνω στο Σατανά, τον επινοητή και υποκινητή 
του κακού. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να λεχθεί ότι ο 
Σατανάς έγινε εξιλέωση για τις αμαρτίες των πιστών - ο 
Χριστός έκανε την εξιλέωση στην πληρότητα. Αλλά ο Σατα-
νάς φέρει την ευθύνη των αμαρτιών που παρέσυρε να κά-
νουν αυτοί οι οποίοι σώθηκαν. Και όπως ο «διορισμένος 
άνθρωπος» (Λευιτ. ις΄21) οδηγούσε τον απολυτέο τράγο σε 
ακατοίκητη γη, έτσι ο Θεός θα εκδιώξει το Σατανά σε έρημη 
και ακατοίκητη γη. (Δείτε το κεφάλαιο 23).4  
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Το όραμα του Ιωάννη για τη χιλιετηρίδα περιγράφει έντο-
να την εκδίωξη του Σατανά. Βλέπει ο Ιωάννης ότι στην αρχή 
των χιλίων ετών ο δράκων, ο όφις ο αρχαίος, ο καλούμενος 
Διάβολος και Σατανάς αλυσοδένεται και εγκλείεται στην ά-
βυσσο. (Αποκ. κ΄2,3). Αυτό απεικονίζει συμβολικά το προ-
σωρινό τέλος των δραστηριοτήτων του Σατανά για καταδίω-
ξη και απάτη, «διά να μη πλανήση τα έθνη πλέον, εωσού 
πληρωθώσι τα χίλια έτη». (Αποκ. κ΄3). 

Η λέξη που χρησιμοποιεί ο Ιωάννης «άβυσσος, είναι πο-
λύ κατάλληλη περιγραφή της κατάστασης της γης εκείνη την 
εποχή.5 Κτυπημένη από τις επτά πληγές, οι οποίες προη-
γούνται της έλευσης του Χριστού (δείτε ιδιαίτερα Αποκ. 
ις΄18-21) και καλυμμένη με τα σώματα των ασεβών, η γη 
παρουσιάζει μια σκηνή τέλειας ερήμωσης. 

Περιορισμένος στη γη αυτή, ο Σατανάς είναι δεμένος 
από μια αλυσίδα περιστάσεων. Από τη στιγμή που η γη μέ-
νει χωρίς ανθρώπινη ζωή, ο Σατανάς δεν έχει κανέναν να 
πλανήσει ή να καταδιώξει. Είναι δεμένος με την έννοια ότι 
δεν έχει τίποτε να κάνει. 
 
Γεγονότα κατά τη Διάρκεια της Χιλιετηρίδας 

Ο Χριστός στον Ουρανό με τους Λυτρωμένους. Κατά 
τη δεύτερη έλευσή Του ο Χριστός παίρνει τους οπαδούς 
Του στον ουρανό, σε κατοικίες που έχει ετοιμάσει γι’αυτούς 
στη Νέα Ιερουσαλήμ. ΄Οπως ο Μωυσής και οι Ισραηλίτες, οι 
λυτρωμένοι γεμάτοι ευγνωμοσύνη, ψάλλουν έναν ύμνο για 
την απελευθέρωσή τους - «την ωδήν Μωυσέως του δούλου 
του Θεού, και την ωδήν του Αρνίου, λέγοντες, Μεγάλα και 
θαυμαστά τα έργα σου, Κύριε Θεέ Παντοκράτωρ. Δίκαιαι και 
αληθιναί αι οδοί σου, βασιλεύ των αγίων.» (Αποκ. ιε΄3). 

 
Οι ΄Αγιοι βασιλεύουν με το Χριστό. Κατά τη διάρκεια 

της χιλιετηρίδας ο Χριστός θα εκπληρώσει την υπόσχεσή 
Του να δώσει στους νικητές «εξουσίαν επί των εθνών». (Α-
ποκ. β΄26). Ο Δανιήλ είδε ότι μετά την καταστροφή των ε-
χθρών του Χριστού «η βασιλεία, και η εξουσία, και η μεγα-
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λωσύνη των βασιλειών των υποκάτω παντός του ουρανού 
θέλει δοθή εις τον λαόν των αγίων του Υψίστου». (Δαν. 
ζ΄27). Εκείνοι τους οποίους ο Χριστός ανέστησε κατά την 
πρώτη ανάσταση, θα βασιλεύσουν μαζί Του για χίλια χρόνι-
α. (Αποκ. κ΄4). 

Αλλά με ποια έννοια μπορεί να λεχθεί ότι οι άγιοι βασι-
λεύουν, εάν είναι στον ουρανό και όλοι οι ασεβείς είναι νε-
κροί; Η βασιλεία τους θα αποτελείται από τη συμμετοχή 
τους σε μια σπουδαία φάση της κυβέρνησης του Χριστού.6 

 
Η Κρίση των Ασεβών. Ο Ιωάννης είδε ότι κατά τη διάρ-

κεια της χιλιετηρίδας οι άγιοι συμμετέχουν στην κρίση. Είδε 
«θρόνους, και εκάθισαν επ’αυτών, και κρίσις εδόθη εις αυ-
τούς». (Αποκ. κ΄4). Αυτός είναι ο καιρός της κρίσης του Σα-
τανά και των αγγέλων του που αναφέρει η Γραφή. (Β΄Πέτρ. 
β΄4, Ιούδα 6). Είναι ο καιρός που, κατά τη δήλωση του 
Παύλου, οι δίκαιοι θα κρίνουν τον κόσμο, ακόμη και τους 
αγγέλους. (Α΄Κορ. ς΄2,3).7 

Η χιλιετής κρίση δεν αποφασίζει ποιοι θα σωθούν ή θα 
χαθούν. Ο Θεός παίρνει αυτή την απόφαση πριν από τη 
Δευτέρα Παρουσία. ΄Ολοι εκείνοι οι οποίοι δεν αναστήθηκαν 
ή δε μεταμορφώθηκαν, είναι για πάντα χαμένοι. Η κρίση 
στην οποία οι δίκαιοι συμμετέχουν, σκοπό έχει να απαντή-
σει στις ερωτήσεις των δικαίων γιατί οι άδικοι απωλέσθη-
καν. Ο Θεός θέλει αυτοί, στους οποίους έδωσε την αιώνια 
ζωή να έχουν πλήρη εμπιστοσύνη στην ηγεσία Του. Έτσι, ο 
Θεός θα τους αποκαλύψει τις διαδικασίες του ελέους Του 
και της δικαιοσύνης Του. 

Φαντασθείτε ότι είσθε στον ουρανό και διαπιστώνετε ότι 
ένας από τους αγαπητούς σας, τον οποίον περιμένατε να 
δείτε, δεν είναι. Μια τέτοια περίπτωση μπορεί να δημιουρ-
γήσει σε σας ερώτημα για τη δικαιοσύνη του Θεού - και αυ-
τό το είδος της αμφιβολίας βρίσκεται στην ίδια τη βάση της 
αμαρτίας. Για να αφαιρέσει την αμφιβολία - και έτσι να βε-
βαιώσει ότι η αμαρτία δε θα εμφανισθεί πάλι - ο Θεός θα 
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δώσει απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτές κατά την αναθεω-
ρητική φάση της κρίσης κατά τη χιλιετηρίδα. 

Στο έργο αυτό οι λυτρωμένοι θα εκπληρώσουν έναν κρί-
σιμο ρόλο στη μεγάλη διαμάχη μεταξύ καλού και κακού. 
«Θα βεβαιωθούν προς αιώνια ικανοποίησή τους με πόση 
λαχτάρα και υπομονή ο Θεός είχε φροντίσει για τους χαμέ-
νους αμαρτωλούς. Θα διαπιστώσουν πόσο αδιάφορα και 
επίμονα οι αμαρτωλοί απέρριψαν την αγάπη Του. Θα ανα-
καλύψουν ότι ακόμη και οι φαινομενικά μη-αμαρτωλοί κρυ-
φά υπέθαλπαν το δύσμορφο εγωισμό αντί να δεχθούν το 
επάξιο σύστημα του Κυρίου και Σωτήρα τους.»8 

 
Καιρός Στοχασμού για το Σατανά. Κατά τη διάρκεια 

της χιλιετηρίδας ο Σατανάς θα υποφέρει έντονα. Περιορι-
σμένος, με τους αγγέλους του, σε μια ερημωμένη γη, δεν 
μπορεί να συνεχίσει τις απάτες του, με τις οποίες ήταν α-
πασχολημένος όλο τον καιρό του. Είναι αναγκασμένος να 
βλέπει τα αποτελέσματα της επανάστασής του κατά του 
Θεού και του νόμου Του. Είναι υποχρεωμένος να αναπολεί 
το μέρος που έπαιξε  στη διαμάχη μεταξύ καλού και κακού. 
Μπορεί μόνο να βλέπει το μέλλον με το φόβο για την τρο-
μερή ποινή που οφείλει να υποφέρει για όλα τα κακά για τα 
οποία είναι υπεύθυνος. 

 
Γεγονότα στο Τέλος της Χιλιετηρίδας 

Στο τέλος των χιλίων ετών «οι λοιποί των νεκρών» - οι 
ασεβείς - θα αναστηθούν, και έτσι ελευθερώνεται ο Σατανάς 
από την απραξία του η οποία τον είχε φυλακίσει. (Αποκ. 
κ΄5,7). Εξαπατώντας τους ασεβείς για μια ακόμη φορά, τους 
οδηγεί στο «στρατοπεδον των αγίων, και την πόλιν την η-
γαπημένην [τη Νέα Ιερουσαλήμ]» (Αποκ. κ΄9), που, τότε, 
μαζί με το Χριστό έχουν κατεβεί από τον ουρανό.9 

 
Ο Χριστός, οι ΄Αγιοι και η Πόλη Κατέρχονται. Ο Χρι-

στός κατεβαίνει και πάλι στη γη, με τους αγίους και τη Νέα 
Ιερουσαλήμ, για δύο σκοπούς. Θα περατώσει τη μεγάλη 
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διαμάχη εκτελώντας τις αποφάσεις του δικαστηρίου της χι-
λιετηρίδας, και θα καθαρίσει και θα ανανεώσει τη γη, έτσι 
που να μπορεί να εγκαταστήσει σε αυτή την αιώνια βασιλεία 
Του. Τότε, με την πλήρη έννοια, «ο Κύριος θέλει είσθαι βα-
σιλεύς εφ’όλην την γην.» (Ζαχ. ιδ΄9). 

 
Η Ανάσταση για Καταδίκη. Τώρα έφθασε η στιγμή που 

θα ολοκληρωθεί η εκπλήρωση της υπόσχεσης του Χριστού 
ότι «πάντες οι εν τοις μνημείοις θέλουσιν ακούσει την φω-
νήν αυτού.» (Ιωάν. ε΄28). Κατά τη δεύτερη έλευσή Του έ-
βγαλε από τους τάφους τους δικαίους νεκρούς για την πρώ-
τη ανάσταση «εις ανάστασιν ζωής». (Ιωάν. ε΄29). Τώρα, 
σχετικά με την άλλη ανάσταση ο Χριστός είπε ότι θα λάβει 
χώρα «εις ανάστασιν κρίσεως». (Ιωάν. ε΄29).Η Αποκάλυψη 
αναφέρεται επίσης στην ανάσταση αυτή: «Οι δε λοιποί των 
νεκρών [εκείνοι που δεν αναστήθηκαν κατά την πρώτη α-
νάσταση] δεν ανέζησαν εωσού πληρωθώσι τα χίλια έτη.» 
(Αποκ. κ΄5). 

 
Τελειώνει η Αιχμαλωσία του Σατανά. Η ανάσταση των 

ασεβών στο τέλος των χιλίων ετών ελευθερώνει το Σατανά 
από την αιχμαλωσία του για «ολίγον καιρόν». (Αποκ. κ΄3). 
Στην τελευταία αυτή προσπάθειά του να αμφισβητήσει την 
κυβέρνηση του Θεού, ο Σατανάς «θέλει εξέλθει διά να πλα-
νήση τα έθνη, τα εις τας τέσσαρας γωνίας της γης». (Αποκ. 
κ΄8). Εφόσον οι ασεβείς ανασταίνονται με το ίδιο επαναστα-
τικό πνεύμα που είχαν πεθαίνοντας, το έργο του δε θα είναι 
δύσκολο. 

 
Η Επίθεση κατά της Πόλης. Στην τελευταία αυτή απάτη 

του, ο Σατανάς επιδιώκει να εμπνεύσει στους ασεβείς την 
ελπίδα της κατάληψης της βασιλείας του Θεού με δύναμη. 
Συγκεντρώνοντας τα έθνη του κόσμου, τους οδηγεί κατά της 
αγαπημένης πόλης. (Αποκ. κ΄8,9).10 «Οι ασεβείς οι οποίοι 
επίμονα αρνήθηκαν την είσοδο στην Πόλη του Θεού με την 
αξία της εξιλαστήριας θυσίας του Χριστού, τώρα αποφασί-
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ζουν να κερδίσουν την είσοδο και την εξουσία με πολιορκία 
και μάχη.»11  

Το γεγονός ότι οι ασεβείς, μόλις ο Θεός τούς ξαναδίνει τη 
ζωή, στρέφονται εναντίον Του και προσπαθούν να καταλά-
βουν τη βασιλεία Του, επιβεβαιώνει την απόφαση που Αυ-
τός έλαβε για το πεπρωμένο τους. Με τον τρόπο αυτόν το 
όνομά Του και ο χαρακτήρας Του που ο Σατανάς επιδίωξε 
να κηλιδώσει, θα δικαιωθεί μπροστά σε όλους.»12 

 
Ο Μεγάλος Λευκός Θρόνος της Κρίσης. Ο Ιωάννης 

σημειώνει πως όταν οι εχθροί του Θεού έχουν περικυκλώ-
σει την πόλη και είναι έτοιμοι να της επιτεθούν, ο Θεός κά-
θεται επάνω σε λευκό θρόνο. Καθώς ολόκληρη η ανθρώπι-
νη φυλή συγκεντρώνεται γύρω από αυτόν το θρόνο - άλλοι 
βρίσκονται ασφαλισμένοι μέσα στην πόλη, και άλλοι έξω, 
τρομοκρατημένοι από την παρουσία του Κριτή - ο Θεός θα 
επιτελέσει την τελευταία φάση της κρίσης. Αυτή είναι η στιγ-
μή που ο Χριστός είχε πει: «Εκεί θέλει είσθαι ο κλαυθμός 
και ο τριγμός των οδόντων, όταν ίδητε τον Αβραάμ και τον 
Ισαάκ και τον Ιακώβ, και πάντας τους προφήτας εν τη βασι-
λεία του Θεού, εαυτούς δε εκβαλλομένους έξω.» (Λουκά 
ιγ΄28). 

Για να πραγματοποιηθεί αυτή η εκτελεστική φάση της 
κρίσης, θα ανοιχθούν τα βιβλία του ουρανού. «Και βιβλίον 
άλλο ηνοίχθη, το οποίον είναι της ζωής. Και εκρίθησαν οι 
νεκροί εκ των γεγραμμένων εν τοις βιβλίοις κατά τα έργα 
αυτών.» ((Αποκ. κ΄12). Έπειτα ο Θεός προφέρει την κατα-
δίκη της εκμηδένισης. 

Γιατί ο Θεός ανασταίνει αυτούς τους νεκρούς μόνο για να 
δώσει τέλος στην ύπαρξή τους; Κατά τη διάρκεια της χιλιε-
τηρίδας, οι λυτρωμένοι είχαν την ευκαιρία να εξετάσουν τη 
δίκαιη μεταχείριση κάθε νοήμονης ύπαρξης στο σύμπαν. 
Τώρα οι χαμένοι οι ίδιοι - συμπεριλαμβανομένων του Σατα-
νά και των αγγέλων του - θα επιβεβαιώσουν τις δίκαιες με-
θόδους του Θεού. 
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Στο μεγάλο αυτό λευκό θρόνο αναφέρονται τα λόγια του 
Παύλου «πάντες ημείς θέλομεν παρασταθή εις το βήμα του 
Χριστού». (Ρωμ. ιδ΄10). Εκεί όλα τα πλάσματα - αμαρτωλά 
και αναμάρτητα, σεσωσμένα και χαμένα - κλίνουν γόνυ και 
ομολογούν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος. (Φιλιπ. 
β΄10,11, Ησ. με΄22,23). Τότε το ερώτημα για τη δικαιοσύνη 
του Θεού θα έχει λυθεί για πάντα. Εκείνοι που εισέρχονται 
στην αιώνια ζωή, θα έχουν μια αδιάσειστη πίστη σε Αυτόν. 
Ποτέ πια η αμαρτία δε θα αμαυρώσει το σύμπαν ή να κα-
ταστρέψει τους κατοίκους του. 

 
Ο Σατανάς και οι Αμαρτωλοί Καταστρέφονται. Ευθύς 

μετά την καταδίκη τους, ο Σατανάς, οι άγγελοί του και οι άν-
θρωποι που τον ακολούθησαν, λαμβάνουν την ποινή τους. 
Θα υποστούν τον αιώνιο θάνατο. «Κατέβη πυρ εκ του ου-
ρανού, και κατέφαγεν αυτούς» όλους τους μη-λυτρωμένους. 
(Αποκ. κ΄9). Η ίδια η επιφάνεια της γης έξω από την πόλη 
φαίνεται να τήκεται και να γίνεται μια απέραντη λίμνη φω-
τιάς που είναι «το πυρ . . . της κρίσεως και της απωλείας 
των ασεβών ανθρώπων». (Β΄Πέτρ. γ΄7). Έχει φθάσει η «η-
μέρα εκδικήσεως του Κυρίου» (Ησ. λδ΄8), επάνω στην ο-
ποία θα επιτελέσει «το παράδοξον έργον αυτού» (Ησ. 
κη΄21) της καταστροφής των εχθρών Του. Ο Ιωάννης είπε: 
«Και όστις δεν ευρέθη γεγραμμένος εν τω βιβλίω της ζωής, 
ερρίφθη εις την λίμνην του πυρός.» (Αποκ. κ΄15). Ο διάβο-
λος και οι συνεργοί του επίσης έχουν αυτή τη μοίρα. (Αποκ. 
κ΄10). 

Τα συμφραζόμενα σε όλη τη Γραφή δείχνουν καθαρά ότι 
αυτός «ο δεύτερος θάνατος» (Αποκ. κα΄8) τον οποίον θα 
υποστούν οι ασεβείς, σημαίνει την πλήρη εξαφάνισή τους. 
Τότε ποια είναι η έννοια μιας αιώνια καιόμενης κόλασης; 
Μια προσεκτική μελέτη δείχνει ότι η Γραφή δε διδάσκει τέ-
τοια κόλαση ή βασανιστήρια. 

1. Κόλαση. Κατά τη Γραφή κόλαση είναι τόπος ή κατά-
σταση τιμωρίας [κολάζω σημαίνει τιμωρώ] και καταστροφής 
με αιώνια φωτιά κατά το δεύτερο θάνατο, εκείνων οι οποίοι 
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απέρριψαν το Θεό και την προσφορά σωτηρίας διαμέσου 
του Χριστού.13  

Η λέξη άδης γενικά αναφέρεται στον τάφο όπου οι νεκροί 
- τόσο οι δίκαιοι όσο και οι ασεβείς - περιμένουν, σε κατά-
σταση αναισθησίας, την ανάσταση. (Δείτε το κεφάλαιο 25).  

Υπάρχει και η λέξη Γέεννα  που προέρχεται από το ε-
βραϊκό Γε Εννόμ «κοιλάδα του Εννόμ» - ένα φαράγγι στα 
νότια της Ιερουσαλήμ. Εδώ οι Ισραηλίτες ακολουθώντας 
ειδωλολατρικές μυσταγωγίες, έκαιγαν τα παιδιά στο Μολόχ. 
(Β΄Χρον. κη΄3, λγ΄1,6). Ο Ιερεμίας προείπε ότι εξαιτίας αυ-
τής της αμαρτίας ο Θεός θα έκανε το φαράγγι αυτό «φά-
ραγξ της σφαγής», όπου θα θάβονταν τα πτώματα των Ισ-
ραηλιτών μέχρι που δε θα υπήρχε πια χώρος γι’αυτά. Τα 
εναπομείναντα πτώματα θα ήταν «τροφή εις τα πετεινά του 
ουρανού». (Ιερ. ζ΄32,33, ιθ΄6, Ησ. λ΄33). Η προφητεία του 
Ιερεμία αναμφίβολα οδήγησε τους Ισραηλίτες να θεωρούν 
το Γε Εννόμ ως έναν τόπο κρίσης για τους ασεβείς, έναν 
τόπο αποστροφής, τιμωρίας και αισχύνης.14 Η μετέπειτα 
ραβινική παράδοση το θεωρεί τόπο καύσης πτωμάτων και 
απορριμμάτων. 

Ο Ιησούς χρησιμοποίησε τις φωτιές του Εννόμ για να 
απεικονίσει τη φωτιά της κόλασης. (Ματθ. ε΄22, ιη΄9). Έτσι, 
οι φωτιές του Εννόμ συμβόλιζαν τη καταναλίσκουσα φωτιά 
της τελευταίας κρίσης. Επίσης δήλωσε ότι αυτό αποτελούσε 
μια μετά το θάνατο εμπειρία (Λουκά ιβ΄5), και ότι αυτή η κό-
λαση θα κατέστρεφε και το σώμα και την ψυχή (Ματθ. ι΄28). 

Ποια είναι η φύση της κόλασης; Οι άνθρωποι θα καίγο-
νται αιώνια; 

2. Το τέλος των ασεβών. Σύμφωνα με τη Γραφή, ο 
Θεός υπόσχεται αιώνια ζωή μόνο στους δικαίους. Ο μισθός 
της αμαρτίας είναι θάνατος, όχι αιώνια ζωή στην κόλαση. 
(Ρωμ. ς΄23). 

Η Γραφή διδάσκει ότι οι ασεβείς «θέλουσιν εξολοθρευ-
θή» (Ψαλμ. λζ΄9,34), ότι «θέλουσιν αναλωθή» (Ψαλμ. 
λζ΄20, ξη΄2). Δε θα ζουν για πάντα σε ενσυνείδητη κατά-
σταση, αλλά θα καούν. (Μαλ. δ΄1, Ματθ. ιγ΄30,40, Β΄Πέτρ. 
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γ΄10). Θα καταστραφούν (Ψαλμ. ρμε΄20, Β΄Θεσ. α΄9, Εβρ. 
β΄14), θα αναλωθούν (Ψαλμ. ρδ΄35). 

3. Αιώνια τιμωρία. Αναφερόμενη στην τιμωρία των α-
σεβών, η Καινή Διαθήκη χρησιμοποιεί την έκφραση «αιώνι-
α». ΄Οταν η Γραφή χρησιμοποιεί τη λέξη αιώνιος για το Θεό, 
αυτό σημαίνει ότι ο Θεός κατέχει την άπειρη ύπαρξη, επειδή 
είναι αθάνατος. Αλλά όταν χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη για τις 
θνητές ανθρώπινες υπάρξεις ή για τα φθαρτά πράγματα, 
αυτό σημαίνει όσο διαρκεί η ζωή του ατόμου ή του πράγμα-
τος. 

Ο Ιούδας στο εδάφιο 7 της επιστολής του λέει ότι τα Σό-
δομα και τα Γόμορρα «πρόκεινται παράδειγμα τιμωρούμε-
ναι με το αιώνιον πυρ». Και όμως, αυτές οι πόλεις δεν καί-
γονται σήμερα. Ο Πέτρος είπε ότι αυτή η φωτιά μετέβαλε 
αυτές τις πόλεις σε στάχτη και τις καταδίκασε σε καταστρο-
φή. (Β΄Πέτρ. β΄6). Το «αιώνιο» πυρ έκαιγε μέχρι να μη μεί-
νει τίποτε για να καεί, και τότε έσβησε. (Ιερ. ιζ΄27, Β΄Χρον. 
λς΄19). 

Το ίδιο, όταν ο Χριστός προορίζει τους ασεβείς «εις το 
πυρ το αιώνιον» (Ματθ. κε΄41), εκείνο το πυρ που θα καίει 
τους ασεβείς, θα είναι άσβεστο. (Ματθ. γ΄12). Μόνο όταν 
δεν υπάρχει τίποτε να καεί, τότε θα σβήσει.15 

΄Οταν ο Χριστός μίλησε για αιώνια κόλαση, δεν εννοούσε 
τιμωρία που να διαρκεί αιώνια. Εννοούσε ότι η τιμωρία την 
οποία θα υποστούν οι άδικοι θα είναι αιώνια - όχι αιώνια 
διάρκεια ενσυνείδητων βασάνων, αλλά τιμωρία η οποία εί-
ναι πλήρης και τελική. Το τέλος αυτών που έτσι υποφέρουν, 
είναι ο δεύτερος θάνατος. Αυτός ο θάνατος θα είναι αιώνιος, 
από τον οποίον δε θα υπάρξει και δεν μπορεί να υπάρξει 
καμιά ανάσταση.16 

΄Οταν η Γραφή μιλάει για αιώνια λύτρωση (Εβρ. θ΄12) και 
αιώνια κρίση (Εβρ. ς΄2), αναφέρεται στα αιώνια αποτελέ-
σματα της λύτρωσης και της κρίσης - όχι σε μια ατέλειωτη 
διαδικασία λύτρωσης και κρίσης. Με τον ίδιο τρόπο, όταν 
μιλάει για αιώνια τιμωρία, μιλάει για τα αποτελέσματα και 
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όχι για τη διαδικασία αυτής της τιμωρίας. Ο θάνατος των 
νεκρών ασεβών θα είναι τελικός και αιώνιος. 

4. Βασανισμός στους αιώνες των αιώνων. Η χρήση 
της βιβλικής έκφρασης «εις τους αιώνας των αιώνων» (Α-
ποκ. ιδ΄11, ιθ΄3, κ΄10), συνέβαλε στο συμπέρασμα ότι η δι-
αδικασία της τιμωρίας του Σατανά και των ασεβών θα συνε-
χίσει στην αιωνιότητα. Η σημασία των λέξεων «αιώνιος, αι-
ωνίως, αιώνας» καθορίζεται από το αντικείμενο που προσ-
διορίζουν. ΄Οταν σχετίζονται με το Θεό, σημαίνουν το από-
λυτο, επειδή ο Θεός είναι αθάνατος. ΄Οταν σχετίζονται με 
τους θνητούς ανθρώπους, η σημασία τους είναι περιορι-
σμένη. 

Η βιβλική περιγραφή της τιμωρίας του Θεού κατά της 
χώρας Εδώμ αποτελεί ένα δόκιμο παράδειγμα για τη χρήση 
αυτή. Ο Ησαΐας λέει ότι ο Θεός θα μετέτρεπε εκείνη τη χώ-
ρα σε καιόμενη πίσσα, η οποία «νύκτα και ημέραν δεν θέλει 
σβεσθή, και ο καπνός αυτής θέλει αναβαίνει ακαταπαύστως 
[στο κείμενο των Εβδομήκοντα είναι ‘’εις αιώνα χρόνον’’]. 
Από γενεάς εις γενεάν θέλει μένει ηρημωμένη, και δεν θέλει 
υπάρχει ο διαβαίνων δι’αυτής εις αιώνα αιώνος.» (Ησ. 
λδ΄9,10). Η χώρα Εδώμ καταστράφηκε. αλλά δεν εξακο-
λουθεί να καίγεται. Το «ακαταπαύστως» διήρκησε μέχρι την 
τελική καταστροφή της. 

Μέσα από τη Γραφή γίνεται σαφές ότι η λέξη «αιωνίως»,  
έχει τα όριά της. Η Παλαιά Διαθήκη λέει ότι ένας δούλος 
μπορούσε να υπηρετήσει τον κύριό του «διαπαντός, [στο 
κείμενο των Εβδομήκοντα ‘’αιωνίως’’]» (Έξ. κα΄6), ο μικρός 
Σαμουήλ θα έμενε στη σκηνή του μαρτυρίου «διαπαντός, 
{στο κείμενο των Εβδομήκοντα ‘’έως αιώνος’’]» (Α΄Σαμ. 
α΄22). Ο Ιωνάς περιγράφοντας ποιητικά την τριήμερη πα-
ραμονή του στην κοιλιά του κήτους λέει: «οι μοχλοί της γης 
είναι επάνω μου διαπαντός, [στο κείμενο των Εβδομήκοντα 
‘’οι μοχλοί αυτής κάτοχοι αιώνιοι’’]». (Ιωνάς β΄7). Η Καινή 
Διαθήκη χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη με παρόμοιο τρόπο. 
Σαν παράδειγμα, ο Παύλος συμβούλευσε το Φιλήμονα να 
δεχθεί τον Ονήσιμο «διαπαντός, [στο κείμενο ‘’αιώνιον’’]». 
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(Φιλ. 15). Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις «αιωνίως» σημαί-
νει όσο το άτομο θα ζει. 

Ο Ψαλμός 92:7 λέει ότι οι ασεβείς θα αφανισθούν αιωνί-
ως. Και προφητεύοντας για την τελική καταστροφή ο Μαλα-
χίας είπε: «Έρχεται ημέρα ήτις θέλει καίει ως κλίβανος. Και 
πάντες οι υπερήφανοι, και πάντες οι πράττοντες ασέβειαν 
θέλουσιν είσθαι άχυρον, και η ημέρα η ερχομένη θέλει κα-
τακαύσει αυτούς, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, ώστε δεν 
θέλει αφήσει εις αυτούς ρίζαν και κλάδον.» (Μαλ. δ΄1). 

Μια και οι ασεβείς - ο Σατανάς, οι πονηροί άγγελοι και οι 
αμετανόητοι άνθρωποι - έχουν καταστραφεί όλοι από τη 
φωτιά - και η ρίζα και ο κλάδος, δε θα υπάρχει πλέον χρήση 
του θανάτου ή του άδη. (Δείτε κεφάλαιο 25), γιατί ο Θεός θα 
τους έχει καταστρέψει. (Αποκ. κ΄14). 

Έτσι, η Βίβλος κάνει σαφές ότι η τιμωρία και όχι η πράξη 
της τιμωρίας είναι αιώνια - είναι ο δεύτερος θάνατος. Από 
αυτή την τιμωρία δεν υπάρχει ανάσταση. Τα αποτελέσματά 
της είναι αιώνια. 

Ο αρχιεπίσκοπος  Willian Temple είχε δίκαιο όταν βε-
βαίωσε: «Ένα πράγμα μπορούμε να πούμε με εμπιστοσύ-
νη: Τα αιώνια βασανιστήρια πρέπει να αποκλεισθούν. Αν οι 
άνθρωποι δεν είχαν εμποτισθεί από την ελληνική και εξω-
γραφική ιδέα για την άφθαρτη φύση της ατομικής ψυχής, 
και τότε διάβαζαν την Καινή Διαθήκη με αυτό ήδη στη διά-
νοιά τους, θα αποκτούσαν από αυτή [την Καινή Διαθήκη] 
μια πίστη όχι αιώνιων βασάνων αλλά εκμηδένιση. Η φωτιά 
είναι που ονομάζεται αιώνια, όχι η ζωή που ρίπτεται μέ-
σα.»17 

Η πλήρης τιμωρία για το νόμο του Θεού έχει εκτελεσθεί, 
οι απαιτήσεις της δικαιοσύνης έχουν ικανοποιηθεί. Τώρα ο 
ουρανός και η γη διακηρύττουν τη δικαιοσύνη του Κυρίου. 

5. Η αρχή της τιμωρίας. Ο θάνατος είναι η ύστατη τι-
μωρία για την αμαρτία. Ως αποτέλεσμα της αμαρτίας τους, 
όλοι όσοι αρνήθηκαν τη σωτηρία που ο Θεός προσφέρει, 
θα πεθάνουν για πάντα. Αλλά μερικοί αμάρτησαν κατάφω-
ρα, δαιμονικά, έχοντας την ηδονή να προκαλούν βάσανα 
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στους άλλους. ΄Αλλοι πέρασαν σχετικά μια ηθική, ήρεμη 
ζωή, και η ενοχή τους απλώς ήταν ότι απέρριψαν τη σωτη-
ρία που προσφέρει ο Χριστός. Είναι δίκαιο να υποστούν την 
ίδια τιμωρία; 

Ο Χριστός είπε: «Εκείνος δε ο δούλος, όστις μη γνωρί-
σας έπραξε άξια δαρμών, θέλει δαρθή ολίγον. Εις πάντα δε 
εις τον οποίον εδόθη πολύ, πολύ θέλει ζητηθή παρ’αυτού. 
Και εις όντινα ενεπιστεύθη πολύ, περισσότερον θέλουσιν 
απαιτήσει παρ’αυτού.» (Λουκά ιβ΄47,48). 

Αναμφιβόλως, εκείνοι που επαναστάτησαν κατά του 
Θεού, θα υποφέρουν περισσότερο από εκείνους που δεν το 
έκαναν. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε την ύστατη θλίψη 
τους κάτω από τις συνθήκες που ο Χριστός επάνω στο 
σταυρό γεύθηκε το «δεύτερο θάνατο». Εκεί επωμίσθηκε τις 
αμαρτίες του κόσμου. Και ήταν ο επώδυνος χωρισμός από 
τον Πατέρα Του που η αμαρτία επέφερε, αυτός που προκά-
λεσε την αγωνία που υπέστη - μια αγωνία πέρα από κάθε 
περιγραφή. Το ίδιο θα συμβεί με τους αμαρτωλούς. Θερί-
ζουν αυτά που έσπειραν, όχι μόνο κατά τη ζωή αυτή, αλλά 
και στην τελική καταστροφή. Στην παρουσία του Θεού η ε-
νοχή που αισθάνονται για τις αμαρτίες τους, θα τους προ-
καλέσει απερίγραπτη αγωνία. Και όσο μεγαλύτερη η ενοχή, 
τόσο μεγαλύτερη η αγωνία. Ο Σατανάς, ο επινοητής και 
προωθητής της αμαρτίας, θα υποφέρει περισσότερο.18 

Ο Καθαρισμός της Γης. Περιγράφοντας την ημέρα του 
Κυρίου, όταν όλα τα ίχνη της αμαρτίας θα εξαλειφθούν, ο 
Πέτρος είπε: «Οι ουρανοί θέλουσι παρέλθει με συριγμόν, τα 
στοιχεία δε πυρακτούμενα θέλουσι διαλυθή, και η γη και τα 
εν αυτή έργα θέλουσι κατακαή.» (Β΄Πέτρ. γ΄10). 

Η φωτιά που καταστρέφει τους ασεβείς, καθαρίζει τη γη 
από τη μόλυνση της αμαρτίας. Μέσα από τα ερείπια αυτής 
της γης ο Θεός θα δημιουργήσει «ουρανόν νέον και γην νέ-
αν, διότι ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη παρήλθε». (Α-
ποκ. κα΄1). Από αυτή την καθαρισμένη, την αναδημιουργη-
μένη γη - την αιώνια κατοικία των λυτρωμένων - ο Θεός για 
πάντα θα εκδιώξει το πένθος, τον πόνο και το θάνατο. (Α-
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ποκ. κα΄4). Τελικά, η κατάρα που η αμαρτία επέφερε, θα 
έχει σηκωθεί. (Αποκ. κβ΄3). 

Έχοντας υπόψη την επερχόμενη ημέρα του Κυρίου, κατά 
την οποία η αμαρτία και οι αμετανόητοι αμαρτωλοί θα κα-
ταστραφούν, ο Πέτρος λέει σε όλους: «Οποίοι πρέπει να 
ήσθε σεις εις πολίτευμα άγιον και ευσέβειαν, προσμένοντες 
και σπεύδοντες εις την παρουσίαν της ημέρας του Θεού;» 
Βασίζοντας την ελπίδα του στην υπόσχεση της επιστροφής 
του Χριστού, βεβαιώνει: «Νέους ουρανούς και νέαν γην 
προσμένομεν, εις οις δικαιοσύνη κατοικεί. Διά τούτο, αγα-
πητοί, ταύτα προσμένοντες, σπουδάσατε να ευρεθήτε ά-
σπιλοι και αμώμητοι ενώπιον αυτού εν ειρήνη.» (Β΄Πέτρ. 
γ΄11,13,14). 
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θε όρος και κάθε νησί μετατοπίζονται. Οπωσδήποτε αυτό 
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φησαν εν των βιβλίων της ζωής.’’ Είναι αυταπόδεικτο λοι-
πόν, πως όταν οι ‘’λοιποί’’ φονευθούν με τη ρομφαία (Αποκ. 
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τικά με τον Ισραήλ δεν εκπληρώθηκαν. Θα βρουν την εκ-
πλήρωσή τους στον πνευματικό Ισραήλ. ΄Ετσι, ο ισχυρός 
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ο Ναβουχοδονόσορ κατέλαβε την πόλη. (Β΄Χρον. λς΄19). Η 
φωτιά έκαιγε μέχρι που η πόλη καταστράφηκε, και τότε έ-
σβησε. 
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Οι Χριστιανοί Αντβεντιστές της Εβδόμης  
Ημέρας  Πιστεύουν . . . 
 

Στη νέα γη, όπου δικαιοσύνη κατοικεί, ο Θεός θα 

προμηθεύσει αιώνια κατοικία στους λυτρωμένους 

και ένα τέλειο περιβάλλον για αιώνια ζωή, αγάπη, 

χαρά και μάθηση στην παρουσία Του. Γιατί εδώ ο 

ίδιος ο Θεός θα κατοικήσει με το λαό Του, και η 

θλίψη και ο θάνατος θα εκλείψουν. Η μεγάλη δια-

μάχη θα έχει τελειώσει και η αμαρτία δε θα υπάρχει 

πια. ΄Ολα τα πράγματα, έμψυχα και άψυχα, θα δια-

κηρύξουν ότι ο Θεός είναι αγάπη. Και Αυτός θα 

βασιλεύει για πάντα. Αμήν.- 

Βασικές Διδαχές, 27 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27 
 

Η ΝΕΑ ΓΗ 
 

Μετά που είδε το θάνατο από κοντά, ένα αγόρι είπε μια 
μέρα: ‘’Το σπίτι μου είναι στον ουρανό, αλλά δεν έχω τη 
νοσταλγία του.’’ ΄Οπως αυτό το παιδί, πολλοί αισθάνονται 
ότι κατά το θάνατο ο ουρανός είναι προτιμότερος από άλ-
λον τόπο, αλλά προτιμούν την πραγματικότητα και την αί-
σθηση που τους προκαλεί η ύπαρξη επάνω στη γη εδώ και 
τώρα.  

Εάν οι απόψεις των πολλών για τη μέλλουσα ζωή ήταν 
αληθινές, αυτό το αίσθημα θα ήταν δικαιολογημένο. Αλλά 
από τις περιγραφές και τις αναφορές που η Γραφή μας δίνει 
σχετικά με τι ο Θεός ετοιμάζει για τους λυτρωμένους, επι-
σκιάζουν τόσο τη ζωή που τώρα βιώνουμε, ώστε λίγοι θα 
δίσταζαν να εγκαταλείψουν αυτόν τον κόσμο για το νέο κό-
σμο. 

 
Η Φύση της Νέας Γης 

Μια Απτή Πραγματικότητα. Τα πρώτα δύο κεφάλαια 
της Γραφής μιλούν για τον τέλειο κόσμο που ο Θεός δη-
μιούργησε ως κατοικία για τα ανθρώπινα πλάσματά Του. Τα 
δύο τελευταία κεφάλαια της Γραφής μιλούν επίσης ότι ο 
Θεός δημιουργεί έναν τέλειο κόσμο για την ανθρωπότητα - 
αλλά αυτή τη φορά είναι μια αναδημιουργία, μια αποκατά-
σταση της γης από την ερήμωση που η αμαρτία επέφερε. 

Επανειλημμένως η Γραφή δηλώνει ότι αυτή η αιώνια κα-
τοικία των λυτρωμένων είναι ένας πραγματικός τόπος, μια 
τοποθεσία όπου πραγματικοί άνθρωποι με σώματα και διά-
νοιες μπορούν να βλέπουν, να ακούνε, να αγγίζουν, να 
γεύονται να οσφραίνονται, να μετρούν, να ζωγραφίζουν, να 
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δοκιμάζουν και να έχουν εμπειρίες. Επάνω στη νέα γη είναι 
που ο Θεός θα τοποθετήσει αυτή την ουράνια πραγματικό-
τητα. 

Ο Πέτρος με σαφήνεια συγκεφαλαιώνει το φόντο αυτής 
της έννοιας. Μιλώντας για τον προκατακλυσμιαίο κόσμο λέει 
ότι «ο τότε κόσμος απωλέσθη κατακλυσθείς υπό του ύδα-
τος». Ο δεύτερος κόσμος είναι «οι σημερινοί ουρανοί και η 
γη» που θα καθαρισθούν με φωτιά για να δώσουν θέση 
στον τρίτο κόσμο «νέους ουρανούς και νέαν γην . . . εν οις 
δικαιοσύνη κατοικεί». (Β΄Πέτρ. γ΄6,7,13).1 Ο τρίτος κόσμος 
θα είναι μια πραγματικότητα όπως και οι δύο πρώτοι. 

 
Συνέχεια και Διαφορά. Η λέξη «νέα γη» [στο κείμενο  

‘’γην καινήν’’] εκφράζει τη διαφορά από την παρούσα γη.2 Ο 
Πέτρος και ο Ιωάννης βλέπουν σε όραμα την παλαιά γη κα-
θαρισμένη με τη φωτιά από όλα τα μιάσματα, και ως εκ τού-
του ανακαινισμένη. (Β΄Πετρ. γ΄10-13, Αποκ. κα΄1).3 Έτσι, η 
νέα γη είναι, κατά πρώτον, αυτή η γη και όχι κάποιος άλλος 
τόπος. Αν και ανακαινισμένη, παραμένει οικεία, γνωστή δι-
αμονή. Αυτό είναι καλό. Οπωσδήποτε όμως είναι νέα με 
την έννοια ότι ο Θεός θα εξαλείψει από τη γη κάθε κηλίδα 
που η αμαρτία προκάλεσε. 

 
Η Νέα Ιερουσαλήμ 

Η Νέα Ιερουσαλήμ είναι η πρωτεύουσα της νέας γης. Στα 
εβραϊκά Ιερουσαλήμ σημαίνει ‘’πόλη ειρήνης’’. Η επίγεια Ιε-
ρουσαλήμ σπάνια ήταν αντάξια του ονόματός της, αλλά το 
όνομα Νέα Ιερουσαλήμ με ακρίβεια θα αντικατοπτρίζει την 
πραγματικότητα. 

 
΄Ενας Ενωτικός Κρίκος. Κατά κάποια έννοια αυτή η 

πόλη ενώνει τον ουρανό με τη νέα γη. Κατά πρώτον, ο ό-
ρος ουρανός σημαίνει ‘’ουράνιος θόλος’’. Η Γραφή τον χρη-
σιμοποιεί για να αναφερθεί: 

1. Στον ατμοσφαιρικό ουρανό. (Γέν. α΄20), 
2. Στον έναστρο ουρανό. (Γέν. α΄14-17). 
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3. Στον τρίτο ουρανό, όπου βρίσκεται ο Παράδεισος. 
(Β΄Κορ. ιβ΄2-4). 

Από αυτή τη σύνδεση του ουρανού με τον Παράδεισο, 
έγινε συνώνυμο του Παραδείσου ο θρόνος και η διαμονή 
του Θεού. Για το λόγο αυτό, κατ’επέκταση, η Γραφή ονομά-
ζει «βασιλεία των ουρανών» τη βασιλεία του Θεού και δια-
κυβέρνηση, καθώς και τους ανθρώπους οι οποίοι πρόθυμα 
δέχθηκαν την εξουσία Του. 

Ο Θεός ανταποκρίνεται πέρα από κάθε προσμονή στην 
αίτηση της Κυριακής Προσευχής, «ελθέτω η βασιλεία σου, 
γενηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης» 
όταν επανεγκαθιστά τη Νέα Ιερουσαλήμ στον Πλανήτη Γη. 
(Αποκ. κα΄1,2). ΄Οχι μόνο ανανεώνει τη γη, αλλά και την 
ανυψώνει. Υπερβαίνοντας την κατάστασή της πριν από την 
πτώση, την καθιστά πρωτεύουσα του σύμπαντος. 

 
Η Φυσική Περιγραφή. Ο Ιωάννης χρησιμοποιεί ρομαντι-

κές εκφράσεις για να αποδώσει την ομορφιά της Νέας Ιε-
ρουσαλήμ: Η πόλη είναι «ως νύμφη κεκοσμημένη διά τον 
άνδρα αυτής». (Αποκ. κα΄2). Η περιγραφή των φυσικών 
χαρακτηριστικών της πόλης μας δίνουν μια εικόνα της 
πραγματικότητάς της. 

1. Το φως της. Το πρώτο ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που 
ο Ιωάννης επισήμανε καθώς έβλεπε, ήταν η λαμπρότητα 
της νύμφης του Αρνίου. (Αποκ. κα΄9,11). Η δόξα του Θεού 
φωτίζει την πόλη, κάνοντας το φως του ηλίου και της σελή-
νης περιττό. (Αποκ. κα΄23,24). Δε θα αμαυρώσουν τη Νέα 
Ιερουσαλήμ σκοτεινά δρομάκια, επειδή οι τοίχοι και οι δρό-
μοι της λαμποκοπούν, και «νυξ δεν θέλει είσθαι εκεί». (Α-
ποκ. κα΄25). «Δεν έχουσι χρείαν λύχνου και φωτός ηλίου, 
διότι Κύριος ο Θεός φωτίζει αυτούς.» (Αποκ. κβ΄5). 

2. Η κατασκευή της. Ο Θεός χρησιμοποίησε μόνο τα 
καλύτερα υλικά στην κατασκευή της πόλης. Τα τείχη είναι 
από ίασπη «λίθον πολύτιμον». (Αποκ. κα΄11,18). Τα θεμέ-
λια είναι κοσμημένα με δώδεκα διαφορετικούς πολύτιμους 
λίθους: ίασπις, σάπφειρος, χαλκηδών, σμάραγδος, σαρδό-
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νυξ, σάρδιος, χρυσόλιθος, βήρυλλος, τοπάζιον, χρυσό-
πρασσος, υάκινθος, αμέθυστος. (Αποκ. κα΄19,20). 

Αυτοί οι πολύτιμοι λίθοι δεν ήταν οπωσδήποτε τα πρώτα 
υλικά κατασκευής. Γιατί ο Θεός κατασκεύασε την πόλη κατά 
το μεγαλύτερο μέρος - οικοδομές και δρόμους - από χρυσό 
(Αποκ. κα΄18,21), χρησιμοποιώντας αυτό το πολύτιμο μέ-
ταλλο με τόση αφθονία όπως σήμερα οι άνθρωποι χρησι-
μοποιούν το σκυρόδεμα. Αυτός ο χρυσός είναι πολύ πιο 
λεπτός από το χρυσό που γνωρίζουμε, γιατί ο Ιωάννης τον 
ονομάζει «χρυσίον καθαρόν ομοία [η πόλις] με ύαλον». (Α-
ποκ. κα΄18). 

Δώδεκα πύλες, η καθεμιά κατασκευασμένη από ένα μο-
ναδικό μαργαριτάρι, δίνουν πρόσβαση στην πόλη. «Τα 
μαργαριτάρια είναι προϊόν θλίψης. Ένας ερεθιστικός κόκκος 
άμμου γλιστράει μέσα στο στρείδι, και καθώς το μικρό πλά-
σμα υποφέρει, μεταβάλλει αυτό το ερεθιστικό σε ένα λα-
μπρό πετράδι. Οι πύλες είναι από μαργαριτάρι. Ο Θεός ε-
ξασφάλισε την είσοδό σας, την είσοδό μου με μια άπειρη 
προσωπική θλίψη, καθώς διαμέσου του Χριστού συμφιλίω-
σε τα πάντα με τον εαυτό Του.»4 

Ακριβώς όσο σημαντικό είναι η απαρίθμηση των υλικών 
που χρησιμοποιήθηκαν στην κατασκευή της πόλης, άλλο 
τόσο σημαντικό  είναι και το γεγονός ότι ο άγγελος ο οποίος 
έδειχνε στον Ιωάννη την πόλη, μετρούσε τους τοίχους της. 
Το ότι αυτοί μπορούσαν να μετρηθούν, ότι έχουν ύψος, 
πλάτος και πάχος, αποτελούν στοιχεία για την πραγματικό-
τητα της πόλης. 

3. Οι προμήθειές της σε τροφή και νερό. Από το θρό-
νο του Θεού στο κέντρο της πόλης ρέει «ποταμός ύδατος 
ζωής». (Αποκ. κβ΄1), και στις όχθες του το δένδρο της 
ζωής. Οι δώδεκα καρποί του περιέχουν τα ζωτικά στοιχεία 
για την ανθρώπινη φυλή, τα οποία αυτή έχασε όταν ο Αδάμ 
και η Εύα αναγκάσθηκαν να εγκαταλείψουν την Εδέμ - το 
αντίδοτο για το γήρας, τη φθορά και την απλή κούραση. 
(Αποκ. κβ΄2, Γέν. γ΄22). Εκείνοι που τρώνε τον καρπό αυτό 
δεν έχουν ανάγκη της νύχτας για να ξεκουρασθούν (Αποκ. 
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κα΄25), γιατί στη νέα γη δε θα έχουν ποτέ το αίσθημα της 
κόπωσης. 

 
Η Αιώνια Κατοικία μας 

Η Γραφή κάνει σαφές ότι τελικά οι λυτρωμένοι θα κληρο-
νομήσουν αυτή τη γη. (Ματθ. ε΄5, Ψαλμ, λζ΄9,29, ριε΄16). Ο 
Ιησούς υποσχέθηκε να ετοιμάσει για τους οπαδούς Του 
«τόπον» στην οικία του Πατέρα Του. (Ιωάν. ιδ΄1-3). ΄Οπως 
σημειώσαμε, η Γραφή τοποθετεί το θρόνο του Πατέρα και 
το ουράνιο κυβερνείο στη Νέα Ιερουσαλήμ, η οποία θα κα-
τεβεί στη γη αυτή. (Αποκ. κα΄2,3,5). 

 
Κατοικία στην Πόλη. Η Νέα Ιερουσαλήμ ήταν η πόλη 

στην οποία πρόσβλεπε ο Αβραάμ. (Εβρ. ια΄10). Στην απέ-
ραντη αυτή πόλη ο Χριστός ετοιμάζει «οικήματα» (Ιωάν. 
ιδ΄2). 

 
Κατοικία στην Εξοχή. Αλλά οι λυτρωμένοι δε θα περιο-

ρισθούν μέσα στα τείχη της Νέας Ιερουσαλήμ. Θα κληρονο-
μήσουν τη γη. Από τις κατοικίες τους στην πόλη θα πηγαί-
νουν στην εξοχή, θα σχεδιάζουν και θα κατασκευάζουν τα 
σπίτια που ονειρεύθηκαν, θα φυτεύουν αμπέλια και θα συλ-
λέγουν τους καρπούς για να τρώνε. (Ησ. ξε΄21). 

 
Στην Κατοικία με το Θεό και με το Χριστό. Στη νέα γη 

η υπόσχεση που ο Ιησούς έκανε στους μαθητές Του θα 
βρει την αιώνια εκπλήρωσή της: «Διά να ήσθε και σεις όπου 
είμαι εγώ.» (Ιωάν. ιδ΄3). Η πρόθεση της ενσάρκωσης, «ο 
Θεός μεθ’υμών» τελικά θα φθάσει στο σκοπό της. «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.» (Αποκ. κα΄3). 
Εδώ οι λυτρωμένοι έχουν το προνόμιο να ζουν στην πα-
ρουσία του Πατέρα και του Υιού, σε μια συντροφικότητα μα-
ζί Τους. 
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Ζωή στη Νέα Γη 
Με τι θα μοιάζει η ζωή επάνω στη νέα γη; 
 
Βασιλεύοντας με το Θεό και το Χριστό. Ο Θεός θα 

συμπεριλάβει τους λυτρωμένους στις υποθέσεις της βασι-
λείας Του. «Ο θρόνος του Θεού και του Αρνίου θέλει εισθαι 
εν αυτή [τη πόλει], και οι δούλοι αυτού θέλουσι λατρεύσει 
αυτόν . . . Και θέλουσι βασιλεύσει εις τους αιώνας των αιώ-
νων.» (Αποκ. κβ΄3-5, ε΄10). 

Δε γνωρίζουμε την έκταση της ευθύνης τους. Αλλά με 
βεβαιότητα μπορούμε να συμπεράνουμε ότι σαν ένα σπου-
δαίο μέρος του ρόλου τους στη βασιλεία, οι λυτρωμένοι θα 
χρησιμοποιηθούν ως πρέσβεις του Χριστού για το σύμπαν, 
δίνοντας τη μαρτυρία της εμπειρίας τους για την αγάπη του 
Θεού. Η μέγιστη χαρά τους θα είναι να δοξάζουν το Θεό. 

 
Φυσικές Δραστηριότητες στη Νέα Γη. Η ζωή στη νέα 

γη θα είναι μια πρόκληση από τις πιο φιλόδοξες για την αι-
ωνιότητα. Η ματιά στην ποικιλία των δραστηριοτήτων οι 
οποίες είναι διαθέσιμες στους λυτρωμένους, διεγείρει την 
όρεξή μας, αλλά δεν καθορίζει όρια δυνατοτήτων. 

Ήδη έχουμε δει τις βιβλικές υποσχέσεις ότι οι λυτρωμένοι 
«θέλουσιν οικοδομήσει οικίας και κατοικήσει». (Ησ. ξε΄21). 
Η ανέγερση προϋποθέτει σχεδιασμό, κατασκευή, επίπλωση 
καθώς και τη δυνατότητα μετατροπής ή ανοικοδόμησης. Και 
από τη λέξη «κατοικήσει» μπορούμε να φαντασθούμε ένα 
ολόκληρο φάσμα δραστηριοτήτων σχετικά με την καθημερι-
νή ζωή. 

Το βαθύτερο κίνητρο ολόκληρης της ύπαρξης στη νέα γη 
είναι η αποκατάσταση εκείνων που ο Θεός είχε σχεδιάσει 
κατά τη δημιουργία Του. Στην Εδέμ ο Θεός έδωσε στο 
πρώτο ζευγάρι έναν κήπο «να εργάζηται αυτόν και να φυ-
λάττη αυτόν». (Γέν. β΄15). Εάν, όπως ο Ησαΐας λέει, στη 
νέα γη θα φυτεύουν αμπελώνες, γιατί όχι και λαχανόκηπους 
και αγρούς με δημητριακά; Εάν, όπως η Αποκάλυψη δεί-
χνει, θα παίζουν άρπες, γιατί όχι και σάλπιγγες και άλλα 
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όργανα; Σε τελική ανάλυση, ο Θεός  ο ίδιος εμφύτευσε στην 
ανθρωπότητα τη δημιουργική παρόρμηση και την τοποθέ-
τησε σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. (Γέν. 
α΄28-31). 

 
Κοινωνική Ζωή στη Νέα Γη. Δε θα είναι μικρή η χαρά 

που θα νιώθουμε στις σχέσεις μας μέσα στην αιωνιότητα. 
1. Φίλοι και οικογένεια. Θα αναγνωρίσουμε τους φί-

λους μας και την οικογένεια όταν θα δοξασθούμε και θα με-
ταμορφωθούμε στην εικόνα του Χριστού; Μετά την ανάστα-
ση του Χριστού οι μαθητές Του δε δυσκολεύθηκαν να Τον 
αναγνωρίσουν. Η Μαρία αναγνώρισε τη φωνή Του (Ιωάν. 
κ΄11-16), ο Θωμάς τη φυσική εμφάνισή Του (Ιωάν. κ΄27,28), 
και οι μαθητές από την Εμμαούς τις ιδιομορφίες Του (Λουκά 
κδ΄30,31,35). Στη βασιλεία των ουρανών, ο Αβραάμ, ο Ι-
σαάκ και ο Ιακώβ θα φέρουν τα ατομικά ονόματα και την 
ταυτότητά τους. (Ματθ. η΄11). Μπορούμε με βεβαιότητα να 
συμπεραίνουμε ότι στη νέα γη θα συνεχίζουμε τις σχέσεις 
μας με εκείνους που γνωρίζουμε και αγαπούμε τώρα. 

Πραγματικά, οι σχέσεις που θα απολαμβάνουμε εκεί - 
και όχι μόνο αυτές με την οικογένεια και τους εδώ φίλους 
μας - είναι που καθιστά τον ουρανό μια ελπίδα μας. «Τα 
πολλά υλικά ευεργετήματά του θα φαίνονται τίποτε σε σύ-
γκριση με τις αιώνιες αξίες των σχέσεων με το Θεό Πατέρα, 
με το Σωτήρα μας, με το ΄Αγιο Πνεύμα, με τους αγγέλους, 
με τους αγίους από κάθε φυλή, γλώσσα, έθνος και λαό, και 
με τις οικογένειές μας . . . ΄Οχι πια θρυμματισμένες προ-
σωπικότητες, διασπασμένες οικογένειες, ή αναστατωμένες 
κοινωνίες. Η πληρότητα και η υγεία θα είναι παγκόσμιες. Η 
φυσική και η διανοητική ακεραιότητα θα κάνει τον ουρανό 
και την αιωνιότητα μια πλήρη εκπλήρωση.»5 

«Τα αισθήματα της αγάπης και της συμπάθειας, φυτεμέ-
να στην ψυχή από τον ίδιο το Θεό, θα βρουν εκεί την πιο 
γλυκιά και ειλικρινή εξάσκηση. Η αγνή επικοινωνία με άγιες 
υπάρξεις, η αρμονική συναναστροφή με τους μακάριους 
αγγέλους και με τους πιστούς όλων των αιώνων, οι οποίοι 
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έπλυναν και λεύκαναν τις στολές τους με το αίμα του Αρνί-
ου, οι ιεροί δεσμοί που συνδέουν ‘’πατριάς εν ουρανοίς και 
επί γης’’ (Εφεσ. γ΄15), αυτά τα πράγματα συντελούν στη 
σύσταση της ευτυχίας των λυτρωμένων.»6 

2. Γάμος; Μερικοί στην εποχή του Χριστού αναφέρθη-
καν στην περίπτωση μιας γυναίκας η οποία επανειλημμέ-
νως χήρεψε και πανδρεύθηκε στο σύνολο επτά άνδρες. 
Του ρώτησαν τίνος γυναίκα θα είναι αυτή μετά την ανάστα-
ση. Δε χρειάζεται και πολλή φαντασία για να δει κανείς τις 
ατέλειωτες περιπλοκές που θα εισέρχονταν, αν οι σχέσεις 
του γάμου στη γη αυτή ανανεώνονταν στη νέα γη. Η απά-
ντηση του Χριστού αποκαλύπτει τη θεία σοφία: «Εν τη ανα-
στάσει ούτε νυμφεύονται, ούτε νυμφεύουσιν, αλλ΄είναι ως 
άγγελοι του Θεού εν ουρανώ.» (Ματθ. κβ΄29,30). 

Τότε οι λυτρωμένοι θα στερηθούν από τα ευεργετήματα 
τα οποία τώρα είναι συνδεδεμένα με το γάμο; Στη νέα γη οι 
λυτρωμένοι δε θα στερούνται από οτιδήποτε το καλό! Ο 
Θεός υποσχέθηκε ότι «δεν θέλει στερήσει ουδενός αγαθού 
τους περιπατούντας εν ακακία». (Ψαλμ. πδ΄11). Αν αυτό 
ισχύει στη σημερινή ζωή, πόσο πιο πολύ θα ισχύει στη μέλ-
λουσα! 

Η πεμπτουσία του γάμου είναι η αγάπη. Η συγκεφαλαί-
ωση της χαράς είναι στην έκφραση της αγάπης. Η Γραφή 
λέει: «Ο Θεός είναι αγάπη», και «χορτασμός ευφροσύνης 
είναι το πρόσωπόν σου, τερπνότητες είναι διαπαντός εν τη 
δεξιά σου.» (ΑΊωάν. δ΄8, Ψαλμ. ις΄11). Στη νέα γη από κα-
νέναν δε θα λείπει η αγάπη, η χαρά, η τερπνότητα. Κανένας 
δε θα αισθάνεται μόνος, κενός, ή στερημένος αγάπης. 

Μπορούμε να έχουμε εμπιστοσύνη ότι ο στοργικός Δη-
μιουργός που σχεδίασε το γάμο για να φέρει ευτυχία στον 
παρόντα αυτόν κόσμο, θα έχει κάτι καλύτερο για τον μέλλο-
ντα - κάτι που θα είναι ανώτερο από το γάμο, όπως ο νέος 
κόσμος θα είναι ανώτερος από το σημερινό. 

 
Διανοητική Ζωή στη Νέα Γη 
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Αποκατάσταση της Νοημοσύνης. «Τα φύλλα του δέν-
δρου [της ζωής] είναι εις θεραπείαν των εθνών.» (Αποκ. 
κβ΄2). Η θεραπεία για την οποία η Αποκάλυψη μιλάει, δεν 
είναι ‘’ίαση’’, σημαίνει ‘’αποκατάσταση’’, αφού στο εξής κα-
νείς δε θα αρρωσταίνει. (Ησ. λγ΄24,20). Καθώς τρώνε από 
το δένδρο της ζωής, οι λυτρωμένοι, θα αυξάνονται με ταχύ 
ρυθμό στο σώμα και στο μυαλό τα οποία είχαν υποστεί να-
νισμό από την αμαρτία των αιώνων. Θα αποκατασταθούν 
στην εικόνα του Θεού. 

 
Απεριόριστες Δυνατότητες. Η αιωνιότητα προσφέρει 

απεριόριστους διανοητικούς ορίζοντες. «Εκεί [στη νέα γη] 
απέθαντες διάνοιες θα μελετούν με ανεξάντλητη ευχαρί-
στηση τα θαυμαστά έργα της δημιουργικής δύναμης και τα 
μυστήρια της απολυτρωτικής αγάπης. Δεν υπάρχει πια εκεί 
αδυσώπητος, απατηλός εχθρός να επιβουλεύεται την απο-
μάκρυνση από το Θεό. Κάθε ιδιότητα αξιοποιείται, κάθε ι-
κανότητα αναπτύσσεται. Η απόκτηση γνώσεων δεν προξε-
νεί ούτε διανοητική κόπωση, ούτε σωματική εξάντληση. Ε-
κεί μπορούν οι τολμηρότερες πρωτοβουλίες να προαχθούν, 
οι ευγενέστερες προσδοκίες να εκπληρωθούν, οι μεγαλύτε-
ρες φιλοδοξίες να πραγματοποιηθούν. Πάντοτε όμως θα 
υπάρχουν νέα ύψη για κατάκτηση, νέες εκπλήξεις για θαυ-
μασμό, νέες αλήθειες για κατανόηση, νέα θέματα για ανά-
πτυξη διανοητικών, ψυχικών και σωματικών δυνάμεων.»7 

 
Πνευματικές Επιδιώξεις στη Νέα Γη. Μακριά από το 

Χριστό η αιώνια ζωή θα ήταν χωρίς νόημα. Μέσα στην αιω-
νιότητα οι λυτρωμένοι θα πεινούν και θα διψούν περισσότε-
ρο για τον Ιησού - για μεγαλύτερη κατανόηση της ζωής και 
του έργου Του, για περισσότερη επικοινωνία μαζί Του, για 
περισσότερο χρόνο να δώσουν τη μαρτυρία τους στους α-
ναμάρτητους κόσμους για την απαράμιλλη αγάπη Του, για 
ένα χαρακτήρα που να αντανακλάει πιο πολύ το δικό Του 
χαρακτήρα. Οι λυτρωμένοι θα ζήσουν για το Χριστό και με 
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το Χριστό. Θα αναπαύονται ικανοποιημένοι κοντά Του για 
πάντα! 

Ο ίδιος ο Χριστός έζησε για να υπηρετήσει (Ματθ. κ΄28), 
και καλεί τους οπαδούς Του σε μια παρόμοια ζωή. Το να 
εργαζόμαστε μαζί Του τώρα, ήδη είναι μια ανταμοιβή. Και η 
σχέση που γεννάται, προσφέρει επιπροσθέτως τη μεγαλύ-
τερη ευλογία και το μεγαλύτερο προνόμιο εργασίας μαζί 
Του στη νέα γη. Εκεί, με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση «οι 
δούλοι αυτού θέλουσι λατρεύσει αυτόν». (Αποκ. κβ΄3). 

Αν και οι λυτρωμένοι θα έχουν την ευκαιρία να εξερευ-
νήσουν το θησαυροφυλάκιο της φύσης, η πιο δημοφιλής 
επιστήμη θα είναι η επιστήμη του σταυρού. Με αποκατα-
στημένες τις διάνοιες σε οξύνοια που ο Θεός είχε πρόθεση 
να κατέχουν, χωρίς την τυφλότητα που η αμαρτία είχε προ-
καλέσει, θα είναι ικανοί να διακρίνουν την πνευματική αλή-
θεια με τρόπο που δεν μπορούσαν να κάνουν μέχρι τώρα. 
Θα κάνουν το σχέδιο της σωτηρίας - ένα σχέδιο με βάθος, 
ύψος και πλάτος που ξεπερνάει κάθε φαντασία - μελέτη 
τους και ύμνο τους μέσα στην αιωνιότητα. Μέσα από αυτή 
τη μελέτη οι λυτρωμένοι θα δουν ακόμη μεγαλύτερες όψεις 
της αλήθειας, όπως αυτή είναι στον Ιησού. 

Εβδομάδα με την εβδομάδα οι σεσωσμένοι θα συνα-
ντιούνται για τη λατρεία του Σαββάτου. «Και από Σαββάτου 
έως άλλου θέλει έρχεσθαι πάσα σαρξ διά να προσκυνή ε-
νώπιόν μου, λέγει Κύριος.» (Ησ. ξς΄23). 

 
«Δεν Θέλει Υπάρχει Πλέον . . .» 

Κάθε Κακό Ξεριζώθηκε. Μερικές από τις υποσχέσεις τις 
πιο προσφιλείς για τη νέα γη, αφορούν σε τι δε θα υπάρχει 
εκεί. «Ο θάνατος δεν θέλει υπάρχει πλέον, ούτε πένθος, 
ούτε κραυγή, ούτε πόνος δεν θέλουσιν υπάρχει πλέον, διότι 
τα πρώτα παρήλθον.» (Αποκ. κα΄4). 

΄Ολα αυτά τα κακά θα εξαφανισθούν για πάντα, επειδή ο 
Θεός θα ξεριζώσει κάθε μορφή αμαρτίας, την αιτία όλων 
των κακών. Η Γραφή αναφέρει το δένδρο της ζωής ως ένα 
μέρος της νέας γης, αλλά ούτε μια φορά περιλαμβάνει και 
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το δένδρο «της γνώσεως του καλού και του κακού», ή ο-
ποιαδήποτε άλλη πηγή πειρασμού. Στην καλή αυτή γη ο 
άνθρωπος δε θα έχει να αγωνισθεί ποτέ κατά του κόσμου, 
της σάρκας ή του κακού. 

Η εγγύηση ότι η νέα γη θα παραμείνει «νέα» παρά την 
εισροή μεταναστών από έναν παλαιό Πλανήτη Γη μολυσμέ-
νο από την αμαρτία είναι το γεγονός ότι ο Θεός θα απο-
κλείσει όλους όσοι είναι «δειλοί και άπιστοι και βδελυκτοί και 
φονείς και πόρνοι και μάγοι και ειδωλολάτραι και πάντες οι 
ψεύσται». (Αποκ. κα΄8, κβ΄15). Πρέπει να το κάνει, επειδή 
όπου εισέρχεται η αμαρτία, προκαλεί καταστροφή. 

«Κάθε ίχνος της κατάρας εξαφανίζεται. . . . Μια μόνο υ-
πενθύμιση παραμένει: Ο Λυτρωτής μας θα φέρει για πάντα 
τα ίχνη του σταυρικού Του θανάτου. Στο πληγωμένο Του 
κεφάλι, στο πλευρό, στα χέρια και στα πόδια Του έχουν 
αποτυπωθεί τα ανεξίτηλα σημάδια του απάνθρωπου έργου 
της αμαρτίας. Παρατηρώντας το Χριστό μέσα στην ανταύ-
γεια της δόξας Του, ο προφήτης καταχωρεί: ‘’Ακτίνες εξήρ-
χοντο εκ της χειρός αυτού, και εκεί ήτο ο κρυψών της ισχύ-
ος αυτού.’’ (Αββ. γ΄4). . . Στο κύλισμα της αιωνιότητας, οι 
πληγές του Γολγοθά θα υπενθυμίζουν τη δόξα Του και θα 
διακηρύττουν τη δύναμή Του.»8 

 
Δεν Θέλει Είσθαι Μνήμη των Προτέρων. Στη νέα γη ο 

Ησαΐας λέει: «Δεν θέλει είσθαι μνήμη των προτέρων, ουδέ 
θέλουσιν ελθεί εις τον νουν.» (Ησ. ξε΄17). Με την ανάγνωση 
των συμφραζομένων αποδεικνύεται ότι οι λυτρωμένοι θα 
ξεχάσουν τα βάσανα της παλιάς ζωής. (Ησ. ξε΄16). Δε θα 
ξεχάσουν τα καλά πράγματα που ο Θεός έκανε, την άφθο-
νη χάρη με την οποία τους έσωσε, ειδεμή ολόκληρη αυτή η 
πάλη για την αμαρτία θα ήταν μάταιη. Η ίδια η εμπειρία των 
αγίων για τη σωτήρια χάρη του Χριστού είναι το ουσιώδες 
της μαρτυρίας τους μέσα στην αιωνιότητα. 

Επιπροσθέτως, η ιστορία της αμαρτίας αποτελεί ένα ση-
μαντικό στοιχείο της βεβαιότητας ότι «θλίψις δεν θέλει ε-
πέλθει εκ νέου». (Ναούμ α΄9). Σκέψεις των θλιβερών απο-
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τελεσμάτων που η αμαρτία προκάλεσε, θα χρησιμεύσουν 
σαν ένα αιώνιο προληπτικό, ώστε κανείς να μην έχει τον 
πειρασμό να εκλέξει πάλι το μονοπάτι της αυτοκτονίας. Αλ-
λά, ενώ τα γεγονότα του παρελθόντος εξυπηρετούν ένα 
σημαντικό σκοπό, η ατμόσφαιρα του ουρανού καθαρίζει 
αυτές τις τρομερές μνήμες του πόνου. Η υπόσχεση είναι ότι 
οι μνήμες τους δε θα προκαλούν στους λυτρωμένους τύ-
ψεις, μεταμέλεια, απογοήτευση, πόνο, εκνευρισμό. 

 
Η Αξία της Πίστης σε μια Νέα Δημιουργία 

Η πίστη στη διδαχή μιας νέας γης φέρει πολλά πρακτικά 
ευεργετήματα στο Χριστιανό. 

 
Αποτελεί Ελατήριο Καρτερίας. Ο Χριστός ο ίδιος «υ-

πέρ της χαράς της προκειμένης εις αυτόν, υπέφερε σταυ-
ρόν, καταφρονήσας την αισχύνην». (Εβρ. ιβ΄2). Ο Παύλος 
ανανέωσε το θάρρος του ενατενίζοντας στην επερχόμενη 
δόξα. «Διά τούτο δεν αποκάμνομεν . . . διότι η προσωρινή 
ελαφρά θλίψις ημών εργάζεται εις ημάς, καθ’υπερβολήν εις 
υπερβολήν αιώνιον βάρος δόξης.» (Β΄Κορ. δ΄16,17). 

 
Φέρνει τη Χαρά και τη Βεβαιότητα της Αμοιβής. Ο 

Χριστός ο ίδιος είπε: «Χαίρετε και αγάλλιάσθε, διότι ο μι-
σθός σας είναι πολύς εν τοις ουρανοίς.» (Ματθ. ε΄12). Ο 
Παύλος επαναλαμβάνει: «Εάν το έργον τινός . . . μένη, θέ-
λει λάβει μισθόν.» (Α΄Κορ. γ΄14). 

 
Δίνει Δύναμη κατά του Πειρασμού. Ο Μωυσής ήταν 

ικανός να απομακρυνθεί από την «απόλαυσιν της αμαρτί-
ας» και από «τους εν Αιγύπτω θησαυρούς, διότι απέβλεπεν 
εις την μισθαποδοσίαν». (Εβρ. ια΄26). 

 
Προμηθεύει μια Πρόγευση του Ουρανού. Η αμοιβή 

του Χριστιανού δεν είναι μόνο μελλοντική. (Εφεσ. α΄14). Ο 
Χριστός λέει: «Εάν τις ακούση της φωνής μου και ανοίξη 
την θύραν, θέλω εισέλθει προς αυτόν.» (Αποκ. γ΄20). «Και 
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όταν ο Χριστός εισέρχεται, πάντοτε φέρνει μαζί Του τον ου-
ρανό.» Επικοινωνία με Αυτόν «είναι ο ουρανός στη καρδιά, 
είναι η αρχή της δόξας, είναι η προσδοκούμενη σωτηρία.»9 

 
Οδηγεί σε Μεγαλύτερη Αποτελεσματικότητα. Μερικοί 

θεωρούν τους Χριστιανούς να νοιάζονται τόσο για τον ου-
ρανό, που αδιαφορούν για τις επίγειες αξίες. Αλλά αυτή α-
κριβώς η πίστη στη μέλλουσα ζωή είναι που δίνει στους 
Χριστιανούς μια ισχυρή βάση με την οποία θέτουν τον κό-
σμο σε κίνηση. ΄Οπως παρατήρησε ο  C. S. Lewis: «Εάν 
διαβάσετε την ιστορία, θα ανακαλύψετε ότι οι Χριστιανοί 
που πρόσφεραν τα περισσότερα για τον κόσμο αυτόν, ήταν 
ακριβώς εκείνοι που πρόσβλεπαν περισσότερο στον μέλλο-
ντα. . . Από τότε που οι Χριστιανοί σταμάτησαν να σκέπτο-
νται τον άλλο κόσμο, έγιναν αδρανείς σε αυτόν. Έχοντας 
σκοπό τον ουρανό, θα κερδίσετε τη γη. Έχοντας σκοπό τη 
γη, δε θα κερδίσετε τίποτε.»10 

«Ο σοφός άνθρωπος θα φροντίσει περισσότερο να σκα-
λίσει ένα άγαλμα σε μάρμαρο, παρά να κάνει ένα χιονάν-
θρωπο.»11 Ο Χριστιανός που σχεδιάζει να ζήσει για πάντα, 
φυσικά θα δείξει περισσότερη φροντίδα στη δόμηση της 
ζωής του (και έτσι επηρεάζει την κοινωνία πιο εποικοδομη-
τικά) από ό,τι ένα πρόσωπο που σκέπτεται ότι είναι προ-
σωρινός, ζώντας μόνο για να πεθάνει. 

«Η απασχόληση με ουράνια θέματα, που το ΄Αγιο Πνεύ-
μα προτρέπει, έχει μια ισχυρή, αφομοιώνουσα δύναμη. Με 
αυτή, η ψυχή εξυψώνεται και εξευγενίζεται. Το πεδίο και η 
δύναμη όρασης διευρύνονται, και οι σχετικές αναλογίες και 
η αξία ορατών και αοράτων πραγμάτων εκτιμούνται με πε-
ρισσότερη σαφήνεια.»12  

 
Αποκαλύπτει το Χαρακτήρα του Θεού. Ο κόσμος ό-

πως τον βλέπουμε σήμερα, με το χείριστο τρόπο κακοπα-
ρουσιάζει και το χαρακτήρα του Θεού και το πρωταρχικό 
σχέδιό Του για τον πλανήτη αυτόν. Η αμαρτία κατέστρεψε 
το φυσικό οικοσύστημα της γης, ώστε πολλοί άνθρωποι με-
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τά βίας μπορούν να φαντασθούν μια συσχέτιση ανάμεσα 
στον κόσμο αυτόν και στον παράδεισο όπως περιγράφεται 
στη Γένεση α΄ και β΄. Τώρα ένας συνεχής αγώνας για επι-
βίωση χαρακτηρίζει τη ζωή. Ακόμη και η ζωή του πιστού 
που πρέπει να αγωνισθεί εναντίον του κόσμου, της σάρκας 
και του κακού, δεν περιγράφει με ακρίβεια το πρωταρχικό 
σχέδιο του Θεού. Λαμβάνοντας υπόψη τι ο Θεός σχεδίασε 
για τους λυτρωμένους - έναν κόσμο ανέγγιχτο από την ε-
πιρροή του Σατανά, έναν κόσμο στον οποίον κυβερνάει μό-
νο η πρόθεση του Θεού - έχουμε μια αληθέστερη απεικόνι-
ση του χαρακτήρα Του. 

Μας Ελκύει στο Θεό. Τελικά, η Βίβλος περιγράφει τη 
νέα γη με σκοπό να ελκύσει το άθρησκο άτομο στο Χριστό. 
Ένα πρόσωπο είχε τελείως αντίθετη γνώμη ακούοντας ότι η 
αποκαταστημένη γη στην εδεμική ομορφιά της, τόσο πραγ-
ματική όσο η σημερινή γη, έπρεπε να είναι η τελική κατοικία 
των αγίων, όπου θα ήταν απαλλαγμένοι από θλίψη, πόνο 
και θάνατο και θα γνώριζαν και θα έβλεπαν ο ένας τον άλ-
λον πρόσωπο με πρόσωπο. 

Είπε: ‘’Γιατί αυτό δεν μπορεί να γίνει: Επειδή αυτό ακρι-
βώς θα ικανοποιούσε τον κόσμο, αυτό θα ήθελαν οι αμαρ-
τωλοί.’’ 

«Πολλοί, φαίνεται να σκέπτονται ότι η θρησκεία . . . με 
την τελική ανταμοιβή της πρέπει να είναι κάτι για το οποίο ο 
κόσμος δε θα επιθυμούσε. Για το λόγο αυτό, όταν κάθε κα-
τάσταση ευτυχίας κατονομάζεται, την οποία λαχταράει η 
καρδιά του ανθρώπου, στην . . . τελική ανταμοιβή της, πρέ-
πει να υπάρχει κάτι για το οποίο ο κόσμος δεν μπορεί να 
δείξει επιθυμία. Έτσι, οποιαδήποτε κατάσταση ευτυχίας κα-
τονομάζεται, την οποία λαχταράει η καρδιά του ανθρώπου, 
στην αμαρτωλή της κατάσταση, θα επιθυμούσε αληθινά, 
σκέπτονται ότι δεν μπορεί να αποτελεί μέρος μιας αληθινής 
θρησκείας.»13 Και όμως, τίποτε δεν είναι πιο αληθινό. 

Ο σκοπός του Θεού, γνωστοποιώντας τι ετοίμασε για ε-
κείνους που Τον αγαπούν, είναι να αποστρέψει τα άτομα 
από το ενδιαφέρον τους για τον κόσμο αυτό - να τα βοηθή-
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σει να διακρίνουν την αξία του μελλοντικού κόσμου και να 
ρίξουν μια ματιά στα όμορφα πράγματα που ο Θεός της 
αγάπης ετοίμασε. 

 
Για Πάντα Νέα 

Στη γηραιά αυτή γη συχνά λέγεται ότι ‘’όλα τα καλά 
πράγματα έχουν ένα τέλος’’. Το κάλλιστο από τα καλά νέα 
σχετικά με τη νέα γη είναι ότι ποτέ δε θα έχει τέλος. Τότε θα 
εκπληρωθούν οι στίχοι από το ορατόριο του Μέντελ Αλλη-
λούια: «Αι βασιλείαι του κόσμου έγειναν του Κυρίου ημών 
και του Χριστού αυτού, και θέλει βασιλεύσει εις τους αιώνας 
των αιώνων.» (Αποκ. ια΄15, Δαν. β΄44, ζ΄27). Ακόμη, η 
Γραφή λέει ότι όλα τα κτίσματα ενώθηκαν στην υμνωδία: 
«Εις τον καθήμενον επί του θρόνου και εις το Αρνίον  έστω 
η ευλογία και η τιμή και η δόξα και το κράτος εις τους αιώ-
νας των αιώνων.» (Αποκ. ε΄13). 

«Η μεγάλη διαμάχη έληξε. Αμαρτία και αμαρτωλοί δεν 
υπάρχουν πια. Το σύμπαν είναι καθαρό. Ο ίδιος παλμός 
αρμονίας και χαράς δονεί την απέραντη κτίση. Κύματα φω-
τός, ζωής και χαράς πηγάζουν από το θρόνο του Δημιουρ-
γού των πάντων και ξεχύνονται  σε όλες τις σφαίρες του 
άπειρου διαστήματος. Από το μικροσκοπικό πολλοστημό-
ριο μέχρι το μεγαλύτερο πλανήτη, τα πάντα - έμψυχα και 
άψυχα - μέσα στην ασκίαστη ομορφιά τους και στην τέλεια 
χαρά τους διακηρύττουν ότι ο Θεός είναι αγάπη.»14 
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Αυξανόμενοι εν Χριστώ 
 
Με το θάνατό Του στο σταυρό, ο Ιησούς θριάμβευσε 

κατά των δυνάμεων του κακού. Αυτός που υπέταξε τα 
δαιμονικά πνεύματα κατά τη διάρκεια της επίγειας δι-
ακονίας Του, σύντριψε τις δυνάμεις τους και εξασφάλι-
σε την ολοκληρωτική τους καταδίκη. Η νίκη του Ιησού 
Χριστού μάς προσφέρει νίκη κατά των δυνάμεων του 
κακού που συνεχώς επιδιώκουν ακόμη  να ασκήσουν 
έλεγχο επάνω μας, καθώς βαδίζουμε μαζί Του αρμονι-
κά, γεμάτοι χαρά και βεβαιότητα για την αγάπη Του. 
Τώρα το Άγιο Πνεύμα κατοικεί μέσα μας και μας ενδυ-
ναμώνει. Έχοντας τη διαρκή πεποίθηση ότι ο Ιησούς εί-
ναι ο Σωτήρας και Κύριος της ζωής μας, ελευθερωνό-
μαστε από το βάρος των πρότερων πράξεών μας. Δε 
ζούμε πλέον στο σκοτάδι, στο φόβο των πονηρών δυνά-
μεων, στην άγνοια, και στη χωρίς νόημα και σκοπό πα-
λαιότερη ζωής μας. Με αυτήν τη νέα ελευθερία εν Χρι-
στώ, καλούμαστε να αυξηθούμε κατά την ομοιότητά  
του χαρακτήρα Του, να επικοινωνούμε μαζί Του καθη-
μερινά μέσω της προσευχής, να θρεφόμαστε με το Λόγο 
Του, μελετώντας αυτόν και την πρόνοιά Του, να ψάλ-
λουμε τους ύμνους Του, να συγκεντρωνόμαστε όλοι μα-
ζί για λατρεία και να συμμετέχουμε στην αποστολή της 
εκκλησίας. Καθώς θα αφιερωνόμαστε στην τρυφερή 
υπηρεσία προς τους γύρω μας και στη μαρτυρία της 
σωτηρίας Του, η διαρκής παρουσία Του στη ζωή μας 
μέσω του Αγίου Πνεύματος θα μεταμορφώνει κάθε λε-
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πτό και κάθε αποστολή μας σε μια πνευματική εμπει-
ρία. (Ψαλ. α’ 1, 2, κγ’ 4, οζ’ 11, 12, Κολ. α’ 13, 14, β’ 6, 14, 15, 
Λουκ. ι’ 17-20, Εφεσ. ε’ 19, 20, ς’ 12-18, Α’ Θεσ. ε’ 23, Β’ Πέτρ. 
β’ 9, γ’ 18, Β’ Κορ. γ’ 17, 18, Φιλ. γ’ 7-14, Α’ Θεσ. ε’ 16-18, 
Ματ. κ’ 25-28, Ιωάν. κ’ 21, Γαλ. ε’ 22-25, Ρωμ. η’ 38, 39, Α’ 
Ιωάν. δ’ 4, Εβρ. ι’ 25.) 
 

Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΕΥΤΥΧΙΑΣ. Ένας σπόρος 
φυτρώνει και η εμφάνιση εκείνων των πρώτων δύο φύλλων κά-
νουν τον κηπουρό χαρούμενο. Ένα μωρό γεννιέται και με το 
πρώτο του κλάμα ανακοινώνει την άφιξή του στον κόσμο. Η μη-
τέρα ξεχνάει τον πόνο της και μαζί με την υπόλοιπη οικογένεια 
χαίρεται και γιορτάζει το ευτυχές γεγονός. Ένα έθνος ελευθερώ-
νεται, και πλήθος κόσμου συρρέει στους δρόμους και στις πλα-
τείες, κυματίζοντας τα σύμβολα της νεοσύστατης χαράς τους. 
Όμως φανταστείτε αν: Εκείνα τα δύο φύλλα δε γίνουν τέσσερα, 
αλλά παραμείνουν τα ίδια ή ξεραθούν. Ένα χρόνο αργότερα το 
μωρό δε μαθαίνει να χαμογελάει και δεν κάνει τα πρώτα του βή-
ματα, παραμένοντας στάσιμο στην απλότητα της άφιξής του 
στον κόσμο, και το έθνος που μόλις απέκτησε την ελευθερία του 
επιστρέφει στην πρότερη κατάστασή του, σε μια φυλακή τρόμου, 
βασανιστηρίων και αιχμαλωσίας. 

Η χαρά του κηπουρού, η έκσταση της μητέρας και η ελπίδα 
για ένα ελεύθερο μέλλον μετατρέπεται σε απογοήτευση, πόνο 
και θλίψη. Η ανάπτυξη - η συνεχής και αδιάκοπη ωρίμανση και η 
αύξηση καρποφορίας – είναι απαραίτητη για τη ζωή. Χωρίς αυ-
τήν, η γέννηση δεν έχει νόημα, σκοπό ή προορισμό.  

Η ανάπτυξη είναι μια αδιάσπαστη εξίσωση της ζωής – τόσο 
σωματική όσο και πνευματική. Η σωματική ανάπτυξη απαιτεί 
κατάλληλο περιβάλλον, κατάλληλη διατροφή, ανατροφή, άσκη-
ση, εκπαίδευση, εξάσκηση και ένα σκοπό ζωής. Αλλά το θέμα 
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που θα πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη εδώ, είναι η πνευματι-
κή ανάπτυξη. Πώς αυξανόμαστε εν Χριστώ και πώς ωριμάζουμε 
ως Χριστιανοί; Ποια είναι τα κοινά χαρακτηριστικά της πνευμα-
τικής ανάπτυξης; 
 
Η Ζωή αρχίζει με το Θάνατο 
Ίσως η πιο βασική και μοναδική αρχή για τη χριστιανική ζωή εί-
ναι ότι ξεκινάει με το θάνατο – στην πραγματικότητα, με δύο 
περιπτώσεις θανάτου. Πρώτον, ο σταυρικός θάνατος του Ιησού 
Χριστού επιτρέπει τη νέα μας ζωή – απαλλαγμένη από την κυρι-
αρχία του Σατανά (Κολ. α’ 13, 14), απαλλαγμένη από την κατα-
δίκη της αμαρτίας (Ρωμ. η’ 1), απαλλαγμένη από το θάνατο και 
την ποινή της αμαρτίας (Ρωμ. ς’ 23) – φέρνοντας συμφιλίωση με-
ταξύ του Θεού και των ανθρώπων. Δεύτερον, ο θάνατος του εγώ, 
καθιστά δυνατόν σε μας να λάβουμε τη ζωή που μας προσφέρει 
ο Θεός. Και τρίτον, αυτό έχει ως αποτέλεσμα να βαδίζουμε σε 
μια νέα ζωή.  
 
Ο Θάνατος του Χριστού. Ο σταυρός έχει πρωταρχική σημασία 
στο σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία. Χωρίς αυτόν ο Σατανάς και 
οι δαιμονικές δυνάμεις δε θα είχαν ηττηθεί, το πρόβλημα της 
αμαρτίας δε θα είχε λυθεί και ο θάνατος δε θα είχε συντριφθεί. 
Ο απόστολος Ιωάννης μας λέει: «Και το αίμα του Ιησού Χριστού 
του Υιού αυτού καθαρίζει ημάς από πάσης αμαρτίας.» Α’ Ιωάν. α’ 
7. «Διότι τόσον ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμον…» λέει το πιο αγα-
πημένο εδάφιο της Αγίας Γραφής. Εάν η αγάπη του Θεού συνέ-
λαβε και δημιούργησε το σχέδιο της σωτηρίας, η εκτέλεση αυτού 
του σχεδίου επεξηγείται στο δεύτερο μέρος αυτού του εδαφίου: 
«Ώστε έδωκε τον Υιόν Αυτού τον μονογενή.» Η μοναδικότητα της 
προσφοράς του Θεού δεν ήταν ότι έδωσε τον Υιό Του, αλλά ότι 
Τον έδωσε για να πεθάνει για τις αμαρτίες μας. Χωρίς το σταυρό 
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δε θα υπήρχε άφεση αμαρτιών, αιώνια ζωή και συντριπτική νίκη 
κατά του Σατανά. 
Με το σταυρικό Του θάνατο, ο Ιησούς Χριστός θριάμβευσε κατά 
του Σατανά. Από τους τρομερούς πειρασμούς στην έρημο έως τις 
αγωνιώδεις στιγμές στον κήπο της Γεθσημανής, ο Σατανάς επι-
τιθόταν ανηλεώς στον Υιό του Θεού – με σκοπό να αποδυναμώ-
σει τη βούλησή Του, να Τον κάνει να παρεκκλίνει από το δρόμο 
Του, να χάσει την εμπιστοσύνη Του προς τον Πατέρα Του πιέζο-
ντάς Τον να παρακάμψει από το μονοπάτι που θα Τον οδηγούσε 
να υπομείνει το πικρό ποτήρι των αμαρτιών της ανθρωπότητας, 
ως υπέρτατη θυσία για λογαριασμό τους. Ο σταυρός ήταν η τελι-
κή επίθεση. Εκεί, «ο Σατανάς με τους αγγέλους του, με ανθρώπι-
νη μορφή, ήταν παρόντες στο σταυρό»1, για να διεξάγουν τη με-
γαλύτερη διαμάχη κατά του Θεού, με απώτερο σκοπό την ελπίδα 
πως ο Ιησούς Χριστός θα εγκατέλειπε το σταυρό και θα αποτύγ-
χανε να εκπληρώσει το σωτήριο σχέδιο του Θεού, την προσφορά 
του Υιού Του ως θυσία για την αμαρτία (Ιωάν. γ’ 16). Όμως ο 
Χριστός παραδίνοντας τη ζωή Του στο σταυρό, σύντριψε τη δύ-
ναμη του Σατανά, «Απογυμνώσας τας αρχάς και τας εξουσίας, 
παρεδειγμάτισε παρρησία, θριαμβεύσας κατ’ αυτών επ’ αυτού.» 
Κολ. β’ 15. Στο σταυρό, «η μάχη είχε κερδισθεί. Το δεξί Του χέρι 
και ο άγιος βραχίονάς Του, Του εξασφάλισαν τη νίκη. Ως Νικη-
τής έστησε το λάβαρό Του στα αιώνια ύψη… Όλος ο ουρανός 
θριάμβευσε με τη νίκη του Σωτήρα. Ο Σατανάς νικήθηκε και 
γνώρισε ότι η βασιλεία του είχε χαθεί.»2  
Η βιβλική περιγραφή του αποστόλου Παύλου στους Κολοσσαείς 
είναι αξιοσημείωτη. Εξαιτίας του σταυρού, ο Σατανάς στέκεται 
απογυμνωμένος από όλες τις δαιμονικές του δυνάμεις απέναντι 
στο λαό του Θεού, με την προϋπόθεση ότι αυτός θα συνεχίσει να 
βασίζεται και να εμπιστεύεται σε Εκείνον που έφερε τη νίκη μέ-
σω του σταυρικού Του θανάτου. Δεύτερον, ο σταυρός έκανε το 
Σατανά και τους οπαδούς του δημόσιο θέαμα ενώπιον του σύ-
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μπαντος. Εκείνος που κάποτε καυχόταν: «Θέλω είσθαι όμοιος του 
Υψίστου» Ησ. ιδ’ 14, έγινε τώρα δημόσιο θέαμα ντροπής και συ-
ντριπτικής ήττας. Το κακό δεν κατέχει πια καμία εξουσία πάνω 
στους πιστούς, οι οποίοι έχουν περάσει πλέον από το βασίλειο 
του σκότους στο βασίλειο του φωτός (Κολ. α’ 13). Τρίτον, ο σταυ-
ρός έχει τελικά εξασφαλίσει την εσχατολογική νίκη κατά του 
Σατανά, της αμαρτίας και του θανάτου.  
Συνεπώς, ο σταυρός του Ιησού Χριστού έχει γίνει ένα νικηφόρο 
όργανο του Θεού απέναντι στο Σατανά: 
 Ένα μέσον με το οποίο η συγχώρηση των αμαρτιών είναι εφι-

κτή (Κολ. β’ 13). 
 Ένα δημόσιο πειστήριο παγκόσμιας συμφιλίωσης (Β’ Κορ. ε’ 

19). 
 Μια διαβεβαίωση των τωρινών δυνατοτήτων μιας νικηφόρας 

ζωής και αύξησης εν Χριστώ, όπου η αμαρτία δεν πρόκειται 
να κυριαρχήσει στο μυαλό ή στο σώμα μας (Ρωμ. ς’ 12) – και 
στην υπόστασή μας όντας γιοι και θυγατέρες του Θεού (Ρωμ. 
η’ 14).  

 Μια εσχατολογική βεβαιότητα ότι αυτός ο πονηρός κόσμος, 
τον οποίον κάποτε είχε σφετεριστεί ο Σατανάς και όπου είχε 
κυριαρχήσει, θα καθαριστεί από την παρουσία και τη δύναμη 
της αμαρτίας (Αποκ. κα’ 1). 
Σε κάθε σκαλοπάτι της σωτηρίας και της νίκης, βλέπουμε την 

εκπλήρωση της προφητείας του Ιησού Χριστού: «Εθεώρουν τον 
Σατανάν ως αστραπήν εκ του ουρανού πεσόντα.» Λουκ. ι’ 18. 

Ο σταυρικός θάνατος του Ιησού είναι η εξιλαστήρια πράξη 
του Θεού για το πρόβλημα της αμαρτίας. Ας μην ξεχνάμε το γε-
γονός, ότι ο ίδιος ο Ιησούς μας διαβεβαίωσε: «Τούτο είναι το αίμα 
Μου το της Καινής Διαθήκης, το υπέρ πολλών εκχυνόμενον εις 
άφεσιν αμαρτιών.» Ματθ. κς’ 28. Αυτή η θυσία του αίματος είναι 
πολύ σημαντική για να συναισθανθούμε και να νιώσουμε ευ-
γνωμοσύνη για τη σωτηρία που μας προσφέρεται. Αν μη τι άλλο, 
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μιλάει για την αμαρτία. Η αμαρτία είναι πραγματική. Η αμαρτία 
είναι δαπανηρή. Η εξουσία της αμαρτίας είναι τόσο φοβερή και 
θανατηφόρα, που η συγχώρηση και η απελευθέρωση από τη δύ-
ναμη και την ενοχή που δημιουργεί, είναι αδύνατη χωρίς «του 
τιμίου αίματος του Χριστού» Α’ Πέτ. α’ 19. Αυτή η αλήθεια για 
την αμαρτία πρέπει να ειπωθεί ξανά και ξανά, επειδή ζούμε σε 
έναν κόσμο που αρνείται να παραδεχθεί την πραγματικότητα 
της αμαρτίας ή παραμένει αδιάφορος σ’ αυτήν. Όμως στο σταυρό 
ερχόμαστε αντιμέτωποι με τη διαβολική φύση της αμαρτίας, η 
οποία μπορεί να καθαριστεί μόνο με το αίμα, «το υπέρ πολλών 
εκχυνόμενον εις άφεσιν αμαρτιών.» Ματ. κς’ 28. 

Ας μην ξεχάσουμε ή να αδιαφορήσουμε ποτέ για το γεγονός 
ότι ο Ιησούς πέθανε για τις αμαρτίες μας και ότι χωρίς το θάνατό 
Του, δεν θα υπήρχε συχώρηση. Είναι οι δικές μας αμαρτίες που 
οδήγησαν τον Ιησού στο σταυρό. Και καθώς ο απόστολος Παύ-
λος δηλώνει: «Επειδή ο Χριστός, ότε ήμεθα έτι ασθενείς, απέθανε 
κατά τον ωρισμένον καιρόν υπέρ των ασεβών… διότι, ενώ ημείς 
ήμεθα έτι αμαρτωλοί, ο Χριστός απέθανεν υπέρ ημών» Ρωμ. ε’ 6-8. 
Ή όπως λέει η Ελένη Χουάιτ: «Οι αμαρτίες των ανθρώπων βά-
ραιναν αβάσταχτα πάνω στο Χριστό και η συναίσθηση της οργής 
του Θεού κατά της αμαρτίας σύντριβε τη ζωή Του.»3 Δεν μπορεί 
να αποφευχθεί η επικύρωση και η ανακήρυξη της«άπαξ» (δείτε 
Ρωμ. ς’ 10, Εβρ. ζ’ 27, ι’ 10) αντικατεστημένης και εξιλαστήριας 
φύσης του θανάτου του Ιησού.  

Δεν έχουμε σωθεί από τον Ιησού Χριστό, τον αγαθό άνδρα, 
από το Χριστό το Θεάνθρωπο, από το Χριστό το σπουδαίο Διδά-
σκαλο ή από το Χριστό τον υποδειγματικό Χαρακτήρα. Είμαστε 
σωσμένοι από τον Ιησού Χριστό του σταυρού: «Ο Χριστός άφησε 
να Του συμπεριφερθούν όπως άξιζε σε μας, για να τύχουμε εμείς 
της συμπεριφοράς που αξίζει σ’ Αυτόν. Καταδικάσθηκε για τις 
αμαρτίες μας στις οποίες δεν είχε καμία συμμετοχή, για να μπο-
ρούμε εμείς να δικαιωθούμε με τη δικαιοσύνη Του στην οποία 
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δεν έχουμε καμία συμμετοχή. Υπέφερε το θάνατο, ο οποίος ήταν 
δικός μας για να απολαύσουμε τη ζωή η οποία ήταν δική Του. 
‘Διά των πληγών Αυτού ημείς ιάθημεν’.»4 

Τότε το αίμα του Ιησού εξασφαλίζει την άφεση αμαρτιών και 
ρίχνει το σπόρο για ανανέωση και ανάπτυξη. Μια από τις κύριες 
διαστάσεις αυτής της ανανέωσης και της ανάπτυξης στη χριστι-
ανική ζωή, είναι η συμφιλίωση μαζί Του. Ο απόστολος Παύλος 
λέει: «Δηλονότι ο Θεός ήτο εν τω Χριστώ, διαλλάσσων τον κόσμον 
προς εαυτόν.» Β’ Κορ. ε’ 19. Χάριν του σταυρικού Του θανάτου, 
είμαστε σε θέση να σταθούμε ενώπιον του Θεού χωρίς αμαρτία 
και φόβο. Αυτό που μας απομάκρυνε από το Θεό έχει αντιμετω-
πισθεί. «Όσον απέχει η ανατολή από της δύσεως, τόσον εμάκρυνεν 
αφ’ ημών τας ανομίας ημών.» Ψαλ. ργ’ 12. Ο Άνδρας στο σταυρό 
έχει ανοίξει ένα νέο δρόμο στην ίδια την παρουσία του Θεού. 
«Τετέλεσται», φώναξε πάνω στο σταυρό κι έπειτα προέτρεψε 
τους μαθητές Του να συνάψουν μια μακροχρόνια και διαρκή 
σχέση με το Θεό. 

Η συμφιλίωση με το Θεό ανοίγει αμέσως το δρόμο για τη εξι-
λαστική αυξητική διαδικασία: τη συμφιλίωσή μας με τους συ-
νανθρώπους μας. Μια από τις πιο υπέροχες απεικονίσεις της 
σταύρωσης είναι το πλήθος ανθρώπων που συγκεντρώνονται 
γύρω από το σταυρό. Δεν ήταν όλοι υποστηρικτές του Ιησού. Δεν 
ήταν όλοι άγιοι.  Υπήρχαν Αιγύπτιοι που καυχόνταν ότι ήταν 
επιτυχημένοι έμποροι, υπήρχαν Ρωμαίοι που περηφανεύονταν 
για τον πολιτισμό και την κουλτούρα τους, υπήρχαν Έλληνες 
που υπερτερούσαν στη γνώση, υπήρχαν Εβραίοι οι οποίοι θεω-
ρούσαν τους εαυτούς τους ως τον εκλεκτό λαό του Θεού, υπήρ-
χαν επίσης Φαρισαίοι που είχαν την πεποίθηση ότι είναι οι εκλε-
κτοί των εκλεκτών, υπήρχαν Σαδδουκαίοι που πίστευαν ότι ήταν 
δογματικά ακέραιοι, υπήρχαν σκλάβοι που αποζητούσαν την  
ελευθερία τους, υπήρχαν ελεύθεροι εισοδηματίες που απολάμ-
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βαναν την πολυτέλεια και την άνεση, υπήρχαν άνδρες, γυναίκες 
και παιδιά. 

Όμως ο σταυρός δεν έκανε καμία διάκριση ανάμεσά τους. 
Τους έκρινε όλους χωρίς καμία διάκριση ως αμαρτωλούς. Τους 
πρόσφερε το θεϊκό μονοπάτι της συμφιλίωσης. Στη βάση του 
σταυρού το έδαφος είναι ομαλό. Είναι όλοι μαζί και τίποτα δε 
χωρίζει πλέον την ανθρωπότητα. Μια νέα κοινωνία πιστών δη-
μιουργείται. Μια νέα σχέση ξεκινάει. Η ανατολή ενώνεται με τη 
δύση, ο βορράς συναντά το νότο και λευκά χέρια ανταλλάσουν 
χειραψία με μαύρα. Οι πλούσιοι προσεγγίζουν τους φτωχούς. Ο 
σταυρός τούς εξαγοράζει όλους με το αίμα του Ιησού Χριστού, 
ώστε να γευτούν τη γλυκύτητα της ζωής, να μοιραστούν  την 
εμπειρία της χάρης και να διακηρύξουν στον υπόλοιπο κόσμο τη 
γέννηση μια νέας ζωής, μιας νέας οικογένειας (Εφεσ. β’ 14-16). 
Έτσι λοιπόν, ο σταυρός νίκησε το Σατανά και την αμαρτία, επι-
φέροντας νέα ζωή εν Χριστώ. 

 
Ο θάνατος του εγώ. Μια δεύτερη σημαντική πλευρά της χριστι-
ανικής αναγέννησης και αύξησης είναι ο θάνατος του παλαιού 
εγώ. Δεν υπάρχει περίπτωση να μη συναντήσεις κάποιο εδάφιο 
της Καινής Διαθήκης που να παραπέμπει σ’ αυτήν τη θεμελιώδη 
πλευρά της αναγεννημένης ζωής του Χριστιανού. Μελετήστε την 
προς Γαλάτας β’ 20, 21: «Μετά του Χριστού συνεσταυρώθην. Ζω δε 
ουχί πλέον εγώ, αλλ΄ ο Χριστός ζη εν εμοί, καθ’ ό δε τώρα ζω εν 
σαρκί, ζω εν τη πίστει του Υιού του Θεού, όστις με ηγάπησε, και 
παρέδωκεν εαυτόν υπέρ εμού. Δεν αθετώ την χάριν του Θεού, διότι 
αν η δικαίωσις γίνηται διά του νόμου, άρα ο Χριστός εις μάτην α-
πέθανε.» Μελετήστε επίσης προς Ρωμαίους ς’ 6-11: «Τούτο γινώ-
σκοντες, ότι ο παλαιός ημών άνθρωπος συνεσταυρώθη, διά να κα-
ταργηθή το σώμα της αμαρτίας, ώστε να μη ήμεθα πλέον δούλοι 
της αμαρτίας… Ούτω και σεις φρονείτε εαυτούς ότι είσθε νεκροί 
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μεν κατά την αμαρτίαν, ζώντες δε εις τον Θεόν, διά Ιησού Χριστού 
του Κυρίου ημών.» 
Διαβάστε επίσης πώς διατυπώνει ο Ιησούς την αρχή της αναγεν-
νημένης ζωής: «Αληθώς, αληθώς σας λέγω, Εάν ο κόκκος του σί-
του δεν πέση εις την γην και αποθάνη, αυτός μόνος μένει, εάν όμως 
αποθάνη, πολύν καρπόν φέρει.» Ιωάν. ιβ’ 24. 
Συνεπώς, η χριστιανική ζωή δεν ξεκινάει με τη γέννηση. Ξεκινά-
ει με το θάνατο. Μέχρι να πεθάνει το εγώ μας, μέχρι εκείνο να 
σταυρωθεί, δεν υπάρχει καμία μεταλλαγή. Πρέπει πρώτα να γί-
νει μια ριζική, συνειδητή και ολοκληρωτική επέμβαση στο εγώ. 
«Όθεν εάν τις ήναι εν Χριστώ, είναι νέον κτίσμα, τα αρχαία πα-
ρήλθον, ιδού τα πάντα έγειναν νέα.» Β’ Κορ. ε’ 17. «Η χριστιανική 
ζωή δεν είναι η τροποποίηση ή η βελτίωση της παλιάς, αλλά η 
μεταλλαγή της ανθρώπινης φύσης. Είναι ο θάνατος του εγώ και 
της αμαρτίας, μια εντελώς νέα ζωή. Αυτή η αλλαγή επιτυγχάνε-
ται μόνο με την αποτελεσματική ενέργεια του Αγίου Πνεύμα-
τος.»5. Ο απόστολος Παύλος υπογραμμίζει και τα δύο: το θάνατο 
στην αμαρτία και την ανάσταση στην αναγεννημένη ζωή μέσω 
της εμπειρίας του βαπτίσματος: «Ή αγνοείτε ότι όσοι εβαπτίσθη-
μεν εις Χριστόν Ιησούν, εις τον θάνατον αυτού εβαπτίσθημεν; Συ-
νετάφημεν λοιπόν μετ’ αυτού διά του βαπτίσματος εις τον θάνα-
τον, ίνα καθώς ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών διά της δόξης του Πα-
τρός, ούτω και ημείς περιπατήσωμεν εις νέαν ζωήν.» Ρωμ. ς’ 3-4. 
Έτσι λοιπόν, το βάπτισμα ανοίγει συμβολικά το δρόμο για μια 
νέα ζωή προτρέποντάς μας να αυξηθούμε εν Χριστώ. 
Κάτι ιδιαίτερο συμβαίνει σε όλους όσοι δέχονται τον Ιησού Χρι-
στό ως Σωτήρα και Κύριό τους. Ο Σίμων ο ασταθής γίνεται Πέ-
τρος ο θαρραλέος. Ο Σαούλ ο διώκτης γίνεται Παύλος ο ιεροκή-
ρυκας . Ο Θωμάς ο δύσπιστος γίνεται ο ιεραπόστολος στις πιο 
απομακρυσμένες και ακριτικές περιοχές της εποχής του. Η δει-
λία δίνει τη θέση της στην ανδρεία. Η απιστία μετατρέπεται σε 
άσβεστη πίστη. Η ζήλια κατακλύζεται από την αγάπη. Το προ-
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σωπικό συμφέρον μετατρέπεται σε συναδελφικό ενδιαφέρον. Η 
αμαρτία δεν έχει πλέον θέση στην καρδιά. Το εγώ σταυρώνεται. 
Θέσε εκτός λειτουργίας τον παλαιό εαυτό και τα ανδραγαθήμα-
τά του, βάλε σε λειτουργία τον καινούριο σου εαυτό που έχει α-
νανεωθεί σε γνώση σύμφωνα με την εικόνα Εκείνου που τον δη-
μιούργησε. (Κολ. γ’ 9, 10). 
Ο Ιησούς επέμεινε: «Εάν τις θέλη να έλθη οπίσω μου, ας απαρνη-
θή εαυτόν, και ας σηκώση τον σταυρόν αυτού, και ας με ακολου-
θή.» Ματθ. ις’ 24. Στη χριστιανική ζωή, ο θάνατος του εγώ δεν 
είναι προαιρετικός, αλλά αναγκαίος. Ο σταυρός και όσα αξιώνει 
– άμεσα και απώτερα – θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τη χριστι-
ανική μαθητεία και να απαιτήσουν άμεση ανταπόκριση. Ο Die-
trich Bonhoeffer γράφει: «Εάν η χριστιανοσύνη μας έχει πάψει να 
λαμβάνει σοβαρά υπόψη τη μαθητεία και αν έχουμε περιορίσει 
το Ευαγγέλιο ως μέσον συναισθηματικής τόνωσης, χωρίς υψηλές 
απαιτήσεις, που αποτυγχάνει να διακρίνει μεταξύ της φυσικής 
και της χριστιανικής ύπαρξης, τότε θα βλέπουμε το σταυρό σαν 
μια καθημερινή συμφορά, μια δοκιμασία ή ένα πρόσθετο βάσανο 
της ζωής… Όταν ο Χριστός καλεί τον άνθρωπο, τον προτρέπει να 
έρθει και να πεθάνει… και είναι ο ίδιος θάνατος κάθε φορά – 
θάνατος εν Χριστώ Ιησού. Είναι ο θάνατος του παλαιού ανθρώ-
που από τη στιγμή που κλήθηκε.»6.  
Έτσι λοιπόν η κλήση για χριστιανική ζωή είναι επίσης κάλεσμα 
προς το σταυρό – να απαρνούμαστε συνεχώς στο εγώ την εμμο-
νή του για αυτοκυριαρχία και να προσκολλούμαστε πλήρως στον 
Άνδρα του σταυρού, «διά να ήναι η πίστις σας ουχί διά της σοφίας 
των ανθρώπων, αλλά διά της δυνάμεως του Θεού.» Α’ Κορ. β’ 5. 
 

Ζώντας μια νέα ζωή. Μια τρίτη πλευρά της αύξησης εν Χρι-
στώ είναι ζώντας τη νέα ζωή. Μια από τις μεγαλύτερες παρα-
νοήσεις της χριστιανικής ζωής είναι ότι η σωτηρία είναι δώρο της 
χάρης του Θεού – και εκεί τελειώνει η ιστορία. Αλλά δεν είναι 
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έτσι. Πράγματι, είναι αλήθεια ότι με τον Ιησού Χριστό, «έχομεν 
την απολύτρωσιν διά του αίματος αυτού, την άφεσιν των αμαρτη-
μάτων, κατά τον πλούτον της χάριτος αυτού.» Εφεσ. α’ 7. Είναι 
επίσης αλήθεια ότι, «κατά χάριν είσθε σεσωσμένοι διά της πίστε-
ως, και τούτο δεν είναι από σας, Θεού το δώρον. Ουχί εξ έργων, διά 
να μη καυχηθή τις.» Εφεσ. β’ 8, 9. 

Πράγματι, η χάρη προσφέρεται δωρεάν. Όμως αυτή η χάρη 
κόστισε στο Θεό τη ζωή του Υιού Του. Η δωρεάν χάρη δε σημαί-
νει και φθηνή χάρη. Ο Bonhoeffer γράφει: «Η φθηνή χάρη είναι η 
διακήρυξη της συγχώρησης χωρίς να απαιτείται μετάνοια, βά-
πτιση χωρίς εκκλησιαστική πειθαρχία,  Θεία Κοινωνία χωρίς ε-
ξομολόγηση, άφεση αμαρτιών χωρίς προσωπική ομολογία και 
παραδοχή. Η φθηνή χάρη είναι χάρη χωρίς μαθητεία, χάρη χω-
ρίς το σταυρό, χάρη χωρίς τον Ιησού Χριστό, ζώντα και ενσαρκω-
θέντα.»7 

Η φθηνή χάρη δεν έχει καμία σχέση με την κλήση του Ιησού. 
Όταν ο Ιησούς καλεί ένα άτομο, του προσφέρει το σταυρό. Το να 
είσαι μαθητής είναι να είσαι και οπαδός και το να είσαι οπαδός 
του Χριστού δεν είναι απλό πράγμα. Στους Κορίνθιους ο από-
στολος Παύλος γράφει ξεκάθαρα για τις δεσμεύσεις της χάρης. 
Πρώτα, μιλάει για την προσωπική του εμπειρία: «Αλλά χάριτι 
Θεού είμαι ό,τι είμαι, και η εις εμέ χάρις αυτού δεν έγεινε ματαία, 
αλλά περισσότερον αυτών πάντων εκοπίασα, πλην ουχί εγώ, αλλ’ 
η χάρις του Θεού, η μετ’ εμού.» Α’ Κορ. ιε’ 10. Ο απόστολος Παύ-
λος εδώ, αναγνωρίζει την υπεροχή της θεϊκής χάρης στη ζωή του. 
Κι αμέσως συμπληρώνει ότι αυτή η χάρη δεν του δόθηκε άσκοπα. 
Ο απόστολος Παύλος δεν έλαβε χάρη ώστε να ζήσει μια μάταιη 
και κενή ζωή – αλλά μια ζωή πλημμυρισμένη με τους καρπούς 
του Πνεύματος κι αυτό όχι χάριν της δικής του δύναμης, αλλά 
μέσω της δύναμης της χάρης. Ομοίως, κάνει έκληση στους πι-
στούς: «να μη δεχθήτε την χάριν του Θεού ματαίως.» Β’ Κορ. ς’ 1. 
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Η χάρη του Θεού δεν έχει δοθεί για να μας λυτρώσει από ένα 
χάσμα και να μας θέσει ένα άλλο. Η θεϊκή χάρη είναι η δική Του 
ενέργεια συμφιλίωσης ώστε να μας κάνει μέλη της οικογένειας 
του Θεού. Έχοντας προσχωρήσει στην οικογένειά Του, ζούμε μα-
ζί αποφέροντας τους καρπούς της θεϊκής αγάπης μέσω της δύ-
ναμης της θαυμαστής Του χάρης. 

Επομένως, η αύξηση εν Χριστώ είναι η αύξηση σε ωριμότητα, 
ώστε μέρα με τη μέρα να αντανακλούμε το θέλημα του Ιησού 
Χριστού και να περπατούμε στο δικό Του δρόμο. Ως εκ τούτου, 
στο ερώτημα: «Ποια είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα αυτής 
της ώριμης ζωής και τα σημάδια της συνεχούς της αύξησης;» 
Μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν τουλάχιστον επτά χαρακτη-
ριστικά γνωρίσματα: 

 
Χαρακτηριστικά Γνωρίσματα της αύξησης εν Χριστώ.  

1. Μια ζωή με Άγιο Πνεύμα. Ο Ιησούς είπε στο Νικόδημο: 
«Αληθώς, αληθώς σοι λέγω, εάν τις δεν γεννηθή εξ ύδατος και 
Πνεύματος, δεν δύναται να εισέλθη εις την βασιλείαν του Θεού.» 
Ιωάν. γ’ 5. Χωρίς την αναγεννητική δύναμη του Αγίου Πνεύμα-
τος, η χριστιανική ζωή δεν μπορεί καν να ξεκινήσει. Εκείνος είναι 
το Πνεύμα της Αλήθειας (Ιωάν. ιδ’ 17). Μας οδηγεί στην αλήθεια 
(Ιωάν. ις’ 13) και μας κάνει να κατανοήσουμε το θέλημα του 
Θεού, όπως αυτό αποκαλύπτεται στο Λόγο Του. Καταδικάζει την 
αμαρτία και φέρνει δικαιοσύνη και κρίση (Ιωάν. ις’ 7, 8). Χωρίς 
αυτά δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τις παρούσες και τις αιώ-
νιες συνέπειες των πράξεών και της ζωής που ζούμε. Είναι η με-
ταμορφωτική δύναμη και η παρουσία του Πνεύματος στη ζωή 
μας που μας κάνουν γιους και θυγατέρες του Θεού (Ρωμ. η’ 14). 
Είναι μέσω του Πνεύματος που ο Χριστός κατοικεί μέσα μας (Α’ 
Ιωάν. γ’ 24), κι έτσι αποκτούμε νέα ζωή – νέα γιατί απορρίπτει 
όλες τις πρότερες σκέψεις, πράξεις και σχέσεις, οι οποίες ήταν 
ενάντια στο θέλημα του Θεού. Νέα επίσης, γιατί μας κάνει και-
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νούρια κτίσματα, συμφιλιωμένα, εξαγορασμένα και απελευθε-
ρωμένα από την αμαρτία, ώστε να αυξηθούμε σε δικαιοσύνη 
(Ρωμ. η’ 1-16), αντικατοπτρίζοντας την εικόνα του Ιησού «από δό-
ξης εις δόξαν» (Β’ Κορ. γ’ 17, 18). «Όταν το Πνεύμα του Θεού κα-
τακτά την καρδιά, μεταβάλλει τη ζωή. Οι πονηρές σκέψεις απω-
θούνται, οι αμαρτωλές πράξεις αποκρούονται. Αγάπη, ταπεινο-
φροσύνη και ειρήνη παίρνουν τη θέση του θυμού, του μίσους και 
της έριδας.  Η χαρά διαδέχεται τη λύπη και στη φυσιογνωμία  
αντανακλάται το φως του ουρανού. Κανείς δε βλέπει το χέρι που 
σηκώνει το φορτίο ή το φως που κατεβαίνει από τις αυλές του 
ουρανού. Η ευλογία έρχεται όταν με πίστη παραχωρούμε την 
καρδιά μας στο Θεό. Τότε η αόρατη εκείνη από τον άνθρωπο δύ-
ναμη δημιουργεί μια νέα ύπαρξη κατά την εικόνα του Θεού.»8 

Χάρη του Πνεύματος γινόμαστε «τέκνα, και κληρονόμοι, κλη-
ρονόμοι μεν Θεού, συγκληρονόμοι δε Χριστού, εάν συμπάσχωμεν, 
διά να γείνωμεν και συμμέτοχοι της δόξης αυτού.» Ρωμ. η’ 17. Η 
ζωή διά του Πνεύματος είναι λοιπόν μια κλήση για πνευματική 
δράση, απορρίπτοντας την παλιά τάξη της αμαρτίας, συμπάσχο-
ντας τα δεινά και τις δοκιμασίες του Χριστού στην τωρινή μας 
ζωή, έτσι ώστε να μπορέσουμε να γίνουμε συμμέτοχοι στη μελ-
λοντική δόξα. Η χριστιανική πνευματικότητα δεν είναι μια πτή-
ση στον κόσμο της φαντασίας και του μυστικισμού. Είναι έκκλη-
ση για δοκιμασίες, συμμετοχή, μαρτυρία, λατρεία, ζώντας τη ζωή 
του Χριστού σ’ αυτόν τον κόσμο, στον κοινωνικό περίγυρο και 
στα σπίτια μας. Κι αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί με την     
ενοικούσα παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Η προσευχή του Ιη-
σού είναι πως, παρά το γεγονός ότι εμείς ζούμε στον κόσμο, να 
μην είμαστε μέρος αυτού. Πρέπει όμως να ζούμε σ’ αυτόν – γιατί 
αυτός είναι ο τόπος διαμονής και αποστολής μας. Αλλά δεν ανή-
κουμε σ’ αυτόν τον κόσμο, γιατί: «το πολίτευμα ημών είναι εν ου-
ρανοίς, οπόθεν και προσμένομεν Σωτήρα, τον Κύριον Ιησούν Χρι-
στόν.» Φιλιπ. γ’ 20. 
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Ο απόστολος Παύλος περιγράφει αυτήν τη γεμάτη από το 
Πνεύμα ζωή, ως μια η οποία αυξάνει και ωριμάζει πνευματικά. 
Μια τέτοιου είδους ωριμότητα θα απορρίψει τα έργα της σάρκας, 
«τα οποία είναι μοιχεία, πορνεία, ακαθαρσία, ασέλγεια, ειδωλολα-
τρία, φαρμακεία, έχθραι, έριδες, ζηλοτυπίαι, θυμοί, μάχαι, διχο-
στασίαι, αιρέσεις, φθόνοι, φόνοι, μέθαι, κώμοι, και τα όμοια τού-
των.» Γαλ. ε’ 19-21. Θα ενστερνιστεί και θα παράγει τους καρ-
πούς του Αγίου Πνεύματος: «αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, 
χρηστότης, αγαθωσύνη, πίστις, πραότης, εγκράτεια.» Γαλ. ε’ 22. 

2. Μια ζωή αγάπης και ενότητας. Η χριστιανική ζωή είναι 
μια ζωή ενότητας. Από τη μια πλευρά, ζωή συμφιλιωμένη με το 
Θεό κι από την άλλη, ζωή συμφιλιωμένη με το συνάνθρωπο. 
Συμφιλίωση είναι η θεραπεία του ρήγματος στις σχέσεις, και η 
πρώτη αιτία αυτού του ρήγματος στις σχέσεις είναι η αμαρτία. Η 
αμαρτία μάς έχει χωρίσει από το Θεό (Ησ. νθ’ 2) και έχει διαμε-
λίσει την ανθρωπότητα σε ένα πλήθος με διχοστασίες – φυλετι-
κές, εθνικές, κοινωνικές κτλ. Το Ευαγγέλιο του Ιησού αντιμετω-
πίζει το πρόβλημα της αμαρτίας, αλλά και όλες τις αιτίες διά-
στασης που έχουν σχέση με αυτήν και δημιουργεί μια νέα τάξη 
ενότητας και συμφιλίωσης. Γι’ αυτόν το λόγο ο απόστολος Παύ-
λος λέει ότι ο Θεός «διήλλαξεν ημάς προς εαυτόν διά του Ιησού 
Χριστού.» Β’ Κορ. ε’ 18. Χάριν αυτής της συμφιλίωσης γεννιέται 
μια νέα κοινωνία, μια συμφιλιωμένη κοινωνία, η οποία οριοθετεί 
την ενότητα με τον Πατέρα και το συνάνθρωπο. Πράγματι, αυτή 
η ζωή αγάπης και ενότητας είναι ο πυρήνας του Ευαγγελίου.      
Ο ίδιος ο Ιησούς στην αρχιερατική προσευχή Του είπε, «Και δεν 
παρακαλώ μόνον περί τούτων, αλλά και περί των πιστευσόντων 
εις εμέ διά του λόγου αυτών, διά να ήναι πάντες έν, καθώς συ, Πά-
τερ, είσαι εν εμοί και εγώ εν σοι, να ήναι και αυτοί εν ημίν έν, διά 
να πιστεύση ο κόσμος ότι συ με απέστειλας.» Ιωάν. ιζ’ 20, 21. Ολό-
κληρη η αποστολή συμφιλίωσης του Ιησού και η δύναμη του Ευ-
αγγελίου Του, ζητούν επιτακτικά τη δικαίωση της αγάπης και 
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της ενότητας, οι οποίες πρέπει να ενώσουν τα μέλη αυτής της 
απολυτρωμένης κοινωνίας των πιστών. Δεν μπορεί να υπάρξει 
χριστιανική ανάπτυξη χωρίς αυτού του είδους της αγάπης και 
της ενότητας. Κι όταν αυτά τα δύο χαρακτηριστικά υπερισχύ-
σουν, όλα εκείνα τα διαχωριστικά τείχη μεταξύ των ανθρώπων 
θα γκρεμιστούν. Περιορισμοί ταξικοί, φυλετικοί, εθνικής προέ-
λευσης, φύλου, χρώματος κι όλοι οι υπόλοιποι διχαστικοί παρά-
γοντες, καταργούνται στη ζωή του ατόμου που έχει την εμπειρία 
της αναγεννημένης και ανανεωμένης ανθρώπινης υπόστασης. 
Και καθώς αυτό το άτομο αυξάνει και ωριμάζει, η θριαμβευτική 
αλήθεια της συμφιλίωσης, της αγάπης και της ενότητας λάμπει 
όλο και περισσότερο, τόσο σε προσωπικό όσο και συλλογικό επί-
πεδο. 

Ο παράγοντας αγάπη στη χριστιανική αύξηση είναι μοναδι-
κός στο Ευαγγέλιο. Ο Ιησούς Χριστός τον αποκάλεσε ως νέα    
εντολή (Ιωάν. ιγ’ 34), αλλά η καινοτομία του δεν αναφέρεται 
στην αγάπη αυτή καθεαυτή, αλλά στο αντικείμενο της αγάπης. 
Οι άνθρωποι αγαπούν αυτό που είναι άξιο να αγαπηθεί, κάτι 
κεκτημένο. Όμως ο Ιησούς παρουσίασε έναν άλλον παράγοντα: 
«Θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου, και 
εξ όλης της ψυχής σου, και εξ όλης της διανοίας σου. Αύτη είναι 
πρώτη και μεγάλη εντολή. Δευτέρα δε ομοία αυτής, Θέλεις αγαπά 
τον πλησίον σου ως σεαυτόν.» Ματθ. κβ’ 37-39. Κι αυτή η νέα α-
γάπη δεν έχει φραγμούς, συμπεριλαμβάνει όλους χωρίς καμία 
εξαίρεση, ακόμη και τους εχθρούς μας. «Εάν ταύταις ταις δύο ε-
ντολαίς όλος ο νόμος και οι προφήται κρέμανται.» Ματθ. κβ’ 40. 

Η εντολή να αγαπάμε τον πλησίον δεν αφήνει κανένα περι-
θώριο για τροποποίηση. Δεν επιλέγουμε ποιον να αγαπήσουμε. 
Καλούμαστε να αγαπάμε όλους. Ως παιδιά ενός Πατέρα, οφεί-
λουμε να αγαπάμε αλλήλους. Στην παραβολή του Καλού Σαμα-
ρείτη «Ο Χριστός έδειξε ότι ο πλησίον μας δεν είναι απλώς ένας 
από την εκκλησία μας ή ένας ομόθρησκός μας. Δεν καθορίζεται 
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από φυλή, χρώμα ή κοινωνική διάκριση. Ο πλησίον μας είναι 
κάθε άνθρωπος που χρειάζεται τη βοήθειά μας. Ο πλησίον μας 
είναι κάθε ψυχή που έχει πληγωθεί και κακοποιηθεί από τον ε-
χθρό. Ο πλησίον μας είναι ο καθένας που είναι ιδιοκτησία του 
Θεού.»9 

Η αληθινή αγάπη για τον πλησίον προσπερνάει το χρώμα 
του δέρματος και αντιμετωπίζει την ανθρώπινη υπόσταση του 
ατόμου. Αρνείται να καταφύγει στην κοινωνική διάκριση, αλλά 
συμβάλλει στην ενίσχυση και στην ενδυνάμωση της ψυχής. Δια-
σώζει την αξιοπρέπεια του ατόμου από προκαταλήψεις, στέρη-
σης ανθρωπισμού και ελευθερώνει την ανθρωπότητα από τον 
πραγματισμό. Στην πραγματικότητα, η αληθινή αγάπη βλέπει 
σε κάθε πρόσωπο την εικόνα του Θεού – πιθανή, ασαφής ή 
πραγματική. Ένας αυξανόμενος και ώριμος Χριστιανός διέπεται 
από αυτού του είδους την αγάπη, που είναι πράγματι η βάση της 
χριστιανικής ενότητας.  

3 Μια ζωή σπουδής. Η τροφή είναι ο κύριος παράγοντας 
ανάπτυξης. Η λειτουργία οποιουδήποτε ζωντανού οργανισμού 
απαιτεί επαρκή και συνεχή θρέψη. Το ίδιο και η πνευματική α-
νάπτυξη. Όμως πού βρίσκουμε την πνευματική μας τροφή; Κυ-
ρίως σε δύο πηγές: Στη συνεχή επικοινωνία με το Θεό μέσω της 
μελέτης του Λόγου Του και στην καλλιέργεια μιας ζωής προσευ-
χής. Πουθενά αλλού δεν αναφέρεται πιο καθαρά η σπουδαιότη-
τα του Λόγου του Θεού στην πνευματική ζωή, από ό,τι στα λόγια 
του Ιησού Χριστού: «Είναι γεγραμμένον, ‘’Με άρτον μόνον δεν θέ-
λει ζήσει ο άνθρωπος, αλλά με πάντα λόγον εξερχόμενον διά στό-
ματος Θεού’’.» Ματθ. δ’ 4. Ο Ιησούς μάς δίνει ένα τέλειο παρά-
δειγμα πώς χρησιμοποίησε το Λόγο του Θεού για να αντιμετω-
πίσει το Σατανά.  Ο Ιησούς αντιμετώπισε το Σατανά με τα λόγια 
της Γραφής ‘‘Είναι γεγραμμένον.’’ Σε κάθε πειρασμό το όπλο Του 
στον πόλεμο ήταν ο Λόγος του Θεού. Ο Σατανάς ζήτησε σημείο 



ΟΟιι  ΧΧρριισσττιιααννοοίί  ΑΑννττββεεννττιισσττέέςς  ττηηςς  ΕΕββδδόόμμηηςς  ΗΗμμέέρρααςς  ππιισσττεεύύοουυνν……  

 

 17

από τον Ιησού να αποδείξει τη θεότητά Του με ένα θαύμα. Το 
μεγαλύτερο όμως θαύμα και αναντίρρητο σημείο απ’ όλα, είναι 
η σταθερή εμπιστοσύνη στο ‘’Ούτω λέγει Κύριος.’’ Όσον καιρό ο 
Χριστός τηρούσε αυτήν τη στάση, ο πειραστής δεν μπορούσε να 
κερδίσει έδαφος.»10 

Το ίδιο ισχύει και για μας. Λέει ο ψαλμωδός: «Εν τη καρδία 
μου εφύλαξα τα λόγιά σου, διά να μη αμαρτάνω εις σε.» Ψαλ. ριθ’ 
11. Σε αυτό προσθέστε και την υπόσχεση που μας δίδεται μέσω 
του αποστόλου Παύλου: «Διότι ο λόγος του Θεού είναι ζων, και 
ενεργός, και κοπτερώτερος υπέρ πάσαν δίστομον μάχαιραν, και 
διέρχεται μέχρι διαιρέσεως ψυχής τε και πνεύματος, αρμών τε και 
μυελών, και διερευνά τους διαλογισμούς και τας εννοίας της καρ-
δίας.» Εβρ. δ’ 12. Όταν ο Χριστιανός χρησιμοποιεί αυτό το κοφτε-
ρό δίκοπο ξίφος του Αγίου Πνεύματος για να αντικρούσει τις   
επιθέσεις του Σατανά, τότε βρίσκεται στη νικηφόρα πλευρά της 
μάχης. Ο πιστός έχει τη δύναμη να προσπεράσει και να αποφύ-
γει καθετί που θα εμποδίσει την πνευματική του ανάπτυξη. Εί-
ναι σε θέση να ξεχωρίσει το σωστό από το λάθος, παίρνοντας τη 
σωστή απόφαση. Μπορεί να διακρίνει τη φωνή του Θεού από 
τους ψιθύρους του διαβόλου. Όλα αυτά κάνουν το Λόγο αναντι-
κατάστατο εργαλείο για την πνευματική αύξηση. 

Ο απόστολος Παύλος έγραψε: «Όλη η Γραφή είναι θεόπνευ-
στος, και ωφέλιμος προς διδασκαλίαν, προς έλεγχον, προς επα-
νόρθωσιν, προς εκπαίδευσιν την μετά της δικαιοσύνης, διά να ήναι 
τέλειος ο άνθρωπος του Θεού, ητοιμασμένος εις παν έργον αγα-
θόν.» Β’ Τιμ. γ’ 16, 17. Θέλουμε να αυξηθούμε σε γνώση, αλήθεια 
και διδαχή; Επιθυμούμε να μάθουμε πώς μπορούμε να διατηρή-
σουμε την ψυχή μας κοντά στο Θεό; Θέλουμε να μάθουμε τι σχέ-
δια έχει ο Θεός για μας σήμερα, αύριο και μελλοντικά; Ας ανα-
τρέξουμε στην Αγία Γραφή. Ας τη μελετάμε καθημερινά. Ας την 
προσεγγίζουμε με προσευχή. Δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος για 
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να ανακαλύψουμε το θέλημα του Θεού και να αναζητήσουμε τη 
βουλή Του.  

4 Μια ζωή προσευχής. Ο Θεός μάς μιλάει μέσω του Λόγου 
Του. Η κατανόηση του θελήματός Του είναι μέρος της πνευματι-
κής μας ανάπτυξης – μέρος της επικοινωνίας μας μαζί Του. Μια 
άλλη διάσταση πνευματικής αύξησης και επικοινωνίας μαζί Του, 
είναι η προσευχή. Εάν ο Λόγος του Θεού είναι ο άρτος που θρέ-
φει την ψυχή, η προσευχή είναι η πνοή που της δίνει ζωή. Η προ-
σευχή συνομιλεί με το Θεό, ακούει τη φωνή Του, παραδίδεται γο-
νατίζοντας και έπειτα στέκεται πλήρης από τη θεϊκή Του δύνα-
μη. Δεν απαιτεί τίποτα από μας εκτός από το να απαρνηθούμε 
το εγώ μας, να στηριχθούμε στη δύναμή Του και να Τον προσμέ-
νουμε. Μέσα από αυτήν την προσμονή εκχύνεται η δύναμη μέσω 
της οποίας μπορούμε να πορευθούμε το χριστιανικό ταξίδι και 
να αγωνιστούμε στην πνευματική μάχη. Η προσευχή στον κήπο 
της Γεθσημανής εξασφαλίζει τη νίκη του σταυρού.  

Ο απόστολος Παύλος θεωρεί την προσευχή τόσο σημαντική 
για τη χριστιανική ζωή και αύξηση, που αναφέρει έξι θεμελιώδης 
αρχές: «Προσευχόμενοι εν παντί καιρώ μετά πάσης προσευχής και 
δεήσεως διά του Πνεύματος, και εις αυτό τούτο αγρυπνούντες με 
πάσαν προσκαρτέρησιν και δέησιν υπέρ πάντων των αγίων.» Εφεσ. 
ς’ 18. Όπως οι Φαρισαίοι (Λουκ. ιη’ 11), μπαίνουμε συχνά στον 
πειρασμό και προσευχόμαστε επιδεικτικά, εγωιστικά ή απλώς 
από συνήθεια. Όμως η εμπνευσμένη και αποτελεσματική προ-
σευχή έχει ως χαρακτηριστικό της την αυταπάρνηση. Πληρωμέ-
νη με Πνεύμα, διαμεσολαβητική, εκλιπαρεί για τις ανάγκες των 
άλλων, ακόμη κι όταν προσευχόμαστε για την εκπλήρωση του 
θελήματος του Θεού στη γη, όντας πιστοί εργάτες του Ευαγγε 
λίου. Η προσευχή αποτελεί διαρκή επικοινωνία με το Θεό, είναι 
το οξυγόνο της ψυχής που χωρίς αυτό ατροφεί και πεθαίνει. Η 
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προσευχή λέει η Ελένη Χουάιτ: «είναι ένα από τα σημαντικότερα 
και ουσιαστικότερα καθήκοντα. Χωρίς αυτή δεν μπορούμε να δι-
ατηρήσουμε τη χριστιανική μας πορεία. Εξυψώνει, ενδυναμώνει 
και εξευγενίζει. Είναι η συνομιλία της ψυχής με το Θεό.»11  

5. Μια ζωή καρποφορίας. Ο Ιησούς λέει: «Από των καρπών 
αυτών θέλετε γνωρίσει αυτούς.» Ματθ. ζ’ 20. Η καρποφορία είναι 
ένας σημαντικός παράγοντας για τη χριστιανική αύξηση. Η σω-
τηρία κατά χάρη συχνά παρανοείται απορρίπτοντας την υπακοή 
και την καρποφορία. Τίποτα όμως δεν πρέπει να απέχει από τη 
βιβλική αλήθεια. Βεβαίως, είμαστε σωσμένοι δωρεάν «διά πίστε-
ως». Πίστη σε όσα έχει κάνει η χάρη του Θεού μέσω του Ιησού 
Χριστού, «και τούτο δεν είναι από σας, Θεού το δώρον… διά να μη 
καυχηθή τις.» (Εφεσ. β’ 7-9, Ιωάν. γ’ 16). Όμως δεν έχουμε σωθεί 
για να κάνουμε ό,τι μας ευχαριστεί. Είμαστε σωσμένοι για να 
ζούμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Δεν υπάρχει τίποτα 
‘’νομικίστικο’’ και συνεπώς περιττό, σχετικά με την υπακοή στο 
νόμο. Αντιθέτως, είναι η φυσική αλληλουχία της θεϊκής λύτρω-
σης από την αμαρτία. Δηλαδή: «Ούτω και η πίστις, εάν δεν έχη 
έργα, νεκρά είναι καθ’ εαυτήν.» Ιακ. β’ 17 

Προσέξτε τη βεβαιότητα και την ελπίδα του Ιησού στο κατά 
Ιωάννην ιδ’ και ιε’. Η βεβαιότητα είναι η σχέση Του με τον Πατέ-
ρα και η ελπίδα είναι η σχέση Εκείνου με τους μαθητές Του. Από 
την αρχή ο Ιησούς βεβαιώνει: «Εγώ εφύλαξα τας εντολάς του Πα-
τρός μου, και μένω εν τη αγάπη Αυτού.» Ιωάν. ιε’ 10. Η υπακοή 
του Ιησού στον Πατέρα Του δεν είναι η νομικίστικη συμμόρφωση, 
αλλά το αποτέλεσμα της ακατάλυτης αγάπης Του με Εκείνον. Η 
στενή σχέση μεταξύ του Πατέρα και του Υιού βασίζεται απο-
κλειστικά στην αγάπη και είναι αυτή που οδήγησε τον Υιό να 
δεχθεί το θέλημα του Πατέρα Του και να γευτεί το πικρό ποτήρι 
στον κήπο της Γεθσημανής και στο Γολγοθά. 
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Ο Ιησούς χρησιμοποιεί τη σχέση αγάπης μεταξύ Εκείνου και 
του Πατέρα Του, ως παράδειγμα για τη σχέση που επιθυμεί να 
έχουν οι μαθητές Του μαζί Του. Όπως λοιπόν στη σχέση του Ιη-
σού με τον Πατέρα προηγήθηκε η υπακοή Του σε Εκείνον, έτσι 
και στη σχέση των μαθητών με τον Ιησού πρέπει να προηγηθεί η 
υπακοή τους σε Αυτόν. « Εάν με αγαπάτε, τας εντολάς μου φυλά-
ξατε.» Ιωάν. ιδ’ 15. «Αγαπώ τον Πατέρα, και καθώς με προσέταξεν 
ο Πατήρ, ούτω κάμνω.» Ιωάν. ιδ’ 31. 

Παρατηρήστε την ελπίδα που τρέφει ο Ιησούς για τους μαθη-
τές Του. Πράττει ό,τι Του έχει ζητήσει ο Πατέρας, ώστε ο κόσμος 
να γνωρίσει τη σχέση αγάπης Του με Εκείνον. Η σχέση αγάπης 
προπορεύεται της εκπλήρωσης του θελήματος του Πατέρα.     
Αγαπάει τον Πατέρα και γι΄ αυτό κάνει πρόθυμα το θέλημά Του. 
Παρομοίως, ο Ιησούς προσδοκά τη θεμελίωση αυτής της αγάπης 
και με τους μαθητές Του. Ο Ιησούς λέει: «Μείνατε εν εμοί, και 
εγώ εν υμίν. Καθώς το κλήμα δεν δύναται να φέρη καρπόν αφ’ ε-
αυτού, εάν δεν μείνη εν τη αμπέλω, ούτως ουδέ σεις, εάν δεν μείνη-
τε εν εμοί.» Ιωάν. ιε’ 4. Η καρποφορία, η υπακοή και το να ζούμε 
σύμφωνα με το θέλημα του Θεού είναι λοιπόν θεμελιώδη γνωρί-
σματα πνευματικής αύξησης. Η απουσία αυτών των καρπών  
υποδηλώνει την απουσία της στενής σχέσης μας με Εκείνον. 

6. Μια ζωή πνευματικής διαμάχης. Η χριστιανική μαθητεία 
δεν είναι ένα εύκολο ταξίδι. Είμαστε εμπλεγμένοι σε μια διαμά-
χη που είναι πραγματική και επικίνδυνη. Όπως λέει ο απόστολος 
Παύλος: «Διότι δεν είναι η πάλη ημών εναντίον εις αίμα και σάρκα, 
αλλ’ εναντίον εις τας αρχάς, εναντίον εις τας εξουσίας, εναντίον 
εις τους κοσμοκράτορας του σκότους του αιώνος τούτου, εναντίον 
εις τα πνεύματα της πονηρίας εν τοις επουρανίοις. Διά τούτο ανα-
λάβετε την πανοπλίαν του Θεού, διά να δυνηθήτε να αντισταθήτε 
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εν τη ημέρα τη πονηρά, και αφού καταπολεμήσητε τα πάντα, να 
σταθήτε.» Εφεσ. ς’ 12, 13. 

Σ’ αυτήν τη μάχη, υπερφυσικές δυνάμεις μαίνονται εναντίον 
μας. Όπως ακριβώς οι άγγελοι του Κυρίου έχουν ως αποστολή 
τους να υπηρετούν τους μαθητές Του, ελευθερώνοντάς τους από 
το κακό και οδηγώντας τους στην πνευματική αύξηση (Ψαλ. λδ’ 
 α’ 11, 12, Πράξ. ε’ 19, 20, Εβρ. α’ 14, ιβ’ 22), έτσι και οι έκπτωτοιל ,7
άγγελοι συνεργούν ώστε να μας αποστρέψουν από τις απαιτή-
σεις της μαθητείας. Η Αγία Γραφή βεβαιώνει ότι ο Σατανάς και 
οι άγγελοί του μαίνονται ενάντια στους οπαδούς του Ιησού (Α-
ποκ. ιβ’ 17), όπου ο ίδιος ο διάβολος: «ως λέων ωρυόμενος, πε-
ριέρχεται, ζητών τίνα να καταπίη.» Α’ Πέτ. ε’ 8, 9. Ο δρόμος προς 
την πνευματική αύξηση είναι γεμάτος με τις παγίδες του Σατα-
νά και είναι εδώ που η πνευματική μας διαμάχη γίνεται σφοδρό-
τερη. Γι΄ αυτό και ο απόστολος Παύλος χρησιμοποιεί έντονες λέ-
ξεις που δηλώνουν δράση: «Διά τούτο αναλάβετε την πανοπλίαν 
του Θεού, διά να δυνηθήτε να αντισταθήτε εν τη ημέρα τη πονηρά, 
και αφού καταπολεμήσητε τα πάντα, να σταθήτε.» Εφεσ. ς’ 12, 13. 
«Η Χριστιανική ζωή είναι μια μάχη, μια προέλαση. Από τον     
αγώνα αυτόν δεν υπάρχει απαλλαγή. Η προσπάθεια πρέπει να 
είναι συνεχής και επίμονη. Μόνο με ακατάπαυστες προσπάθειες 
κατορθώνουμε να νικήσουμε τους πειρασμούς του Σατανά. Η 
χριστιανική ακεραιότητα πρέπει να επιζητείται με ακαταμάχητη 
ενεργητικότητα και να διατηρείται με αποφασιστική σταθερότη-
τα των προθέσεων. Κανείς δε θα κριθεί κατάλληλος για την αιώ-
νια ζωή χωρίς σκληρή, άκαμπτη προσπάθεια από μέρους του. 
Στον αγώνα αυτόν ο καθένας εμπλέκεται ξεχωριστά για τον ε-
αυτό του. Κανένας άλλος δεν μπορεί να μάχεται τις μάχες μας. 
Είμαστε ατομικά υπεύθυνοι για την έκβαση του αγώνα.»12 
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Ωστόσο, ο Θεός δε μας έχει αφήσει μόνους σ’ αυτήν τη μάχη. 
Μας έχει εξασφαλίσει τη νίκη μέσω του Ιησού Χριστού. (Α’ Κορ. 
ιε’ 57). Μας έχει δώσει μια καλά δοκιμασμένη πανοπλία για να 
αντιμετωπίσουμε τον εχθρό. Ο Παύλος περιγράφει αυτήν την 
πανοπλία που αποτελείται από τη ζώνη της αλήθειας, το θώρα-
κα της δικαιοσύνης, τα υποδήματα του ευαγγελίου της ειρήνης, 
την ασπίδα της πίστης, την περικεφαλαία της σωτηρίας, τη μά-
χαιρα του Πνεύματος και την ανεξάντλητη δύναμη της προσευ-
χής (Εφεσ. ς’ 13-18). Θωρακισμένοι με μια τέτοια πανοπλία κι ε-
ξαρτημένοι πλήρως από την ανεξάντλητη δύναμη του Πνεύμα-
τος, δεν μπορούμε παρά να ανδρωθούμε πνευματικά και να νι-
κήσουμε τη μάχη στην οποία έχουμε εμπλακεί.  

7. Μια ζωή λατρείας, μαρτυρίας και ελπίδας. Η χριστιανική 
ανάπτυξη δεν λαμβάνει χώρα στο κενό. Από τη μια πλευρά, 
λαμβάνει χώρα εντός της κοινωνίας των πιστών και από την άλ-
λη, ως μαρτυρία στην κοινωνία που έχει ανάγκη να σωθεί. Πα-
ρατηρήστε την αποστολική εκκλησία. Αμέσως μετά την ανάλη-
ψη του Ιησού και συνοδευόμενη από το Άγιο Πνεύμα, η εκκλη-
σία, τόσο σε ατομικό όσο και συλλογικό επίπεδο, εδραίωσε την 
αύξηση και την ωριμότητά της με τη λατρεία, τη συναδελφικότη-
τα, τη μελέτη και τη μαρτυρία (Πράξ. β’ 42-47, ε’ 31, 42, ς’ 7). Χω-
ρίς τη συλλογική λατρεία, χάνουμε την ταυτότητα και τον τόπο 
δράσης της συναδελφικότητάς μας, γιατί είναι αυτή η ίδια η συ-
ναδελφικότητα και η διαπροσωπική σχέση μας με τους άλλους 
που μας βοηθάει να ωριμάσουμε και να αυξηθούμε. Γι’ αυτό και 
ο απόστολος Παύλος έγραψε: «Και ας φροντίζωμεν περί αλλή-
λων, παρακινούντες εις αγάπην και καλά έργα, μη αφίνοντες το να 
συνερχώμεθα ομού, καθώς είναι συνήθεια εις τινάς, αλλά προτρέ-
ποντες αλλήλους, και τοσούτω μάλλον, όσον βλέπετε πλησιάζου-
σαν την ημέραν.» Εβρ. ι’ 24, 25. 
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Όσο περισσότερο αυξανόμαστε σε αφιέρωση, μελέτη και συ-
ναδελφικότητα, τόσο περισσότερο αισθανόμαστε την ανάγκη 
για υπηρεσία και μαρτυρία. Η χριστιανική αύξηση απαιτεί την 
αύξηση σε υπηρεσία (Ματθ. κ’ 25-28) και την αύξηση σε μαρτυ-
ρία. Ο Ιησούς είπε: «Καθώς με απέστειλεν ο Πατήρ, και εγώ πέ-
μπω εσάς.» Ιωάν. κ’ 21. Ο χριστιανικός βίος δεν είχε ποτέ σκοπό 
να είναι μοναχικός, αλλά πάντα είναι πλήρης υπηρεσίας και 
μαρτυρίας προς τους άλλους. Η σπουδαία εντολή που αναφέρε-
ται στο κατά Ματθαίον κη’ αναθέτει στο Χριστιανό τη σπουδαία 
αποστολή να μεταφέρει το Ευαγγέλιο της συγχώρησης σ’ όλον 
τον κόσμο, έτσι ώστε όλοι να μάθουν τη σωτήρια χάρη του Θεού. 
Η ένδειξη μιας ζωής που έχει πλησθεί με Πνεύμα και χριστιανι-
κή αύξηση, είναι η ζωή συνεχούς και παγκόσμιας μαρτυρίας: 
«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.» Πράξ. 
α’ 8.  

Ζούμε, λατρεύουμε, συναναστρεφόμαστε και δίνουμε μαρτυ-
ρία εγκαίρως – και για το Χριστιανό, ο χρόνος προσδοκά το μέλ-
λον. «Τρέχω όμως κατόπιν…» λέει ο απόστολος Παύλος, «διά το 
βραβείον της άνω κλήσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού.» Φιλιπ. γ’ 
12-14. Ζήστε μια άγια ζωή, λέει επίσης ο απόστολος Παύλος ώ-
στε: «να διατηρηθή ολόκληρον το πνεύμα σας, και η ψυχή, και το 
σώμα, αμέμπτως εν τη παρουσία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού.» 
Α’ Θεσ. ε’ 23. Συνεπώς, η αύξηση εν Χριστώ είναι και αύξηση σε 
προσμονή και ελπίδα για την τελική εκπλήρωση της εξιλεωτικής 
εμπειρίας στη μελλοντική Βασιλεία. «Για την ταπεινή και πιστή 
ψυχή, ο επίγειος οίκος του Θεού, είναι η πύλη που οδηγεί στον 
Ουρανό. Ο ύμνος δοξολογίας, η προσευχή, τα λόγια που ειπώθη-
καν από τους αντιπροσώπους του Χριστού, είναι οι διορισμένες 
από το Θεό αντιπροσωπείες που θα προετοιμάσουν το λαό για 
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την ουράνια εκκλησία. Για εκείνη την επουράνια λατρεία, όπου 
τίποτα το βέβηλο δεν μπορεί να εισχωρήσει.»13  
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