
Η ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ ΠΟΛΗ ΤΟΥ
ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ

Για αιώνες, οι σκεπτικιστές κορόιδευαν τους ανθρώπους του Θεού, γιατί μιλούσαν με ενθουσιασμό 
για το ταξίδι προς, και στη ζωή στον Ουρανό, πέρα από τη δική μας ατμόσφαιρα. Με περιφρόνηση 
οι επικριτές έλεγαν ότι τα διαστημικά ταξίδια για τους ανθρώπους ήταν επιστημονικά αδύνατο, και 
ότι τέτοιες ανοησίες έπρεπε να διαβάζονται μόνο στα “κωμικά”.

Αλλά, ξαφνικά, οι άνθρωποι άρχισαν να ανιχνεύουν το διάστημα. Σήμερα, τα κράτη σχεδιάζουν 
διαστημικούς σταθμούς και αποικίες στον ουρανό. Όμως, λίγοι άρχισαν να ετοιμάζονται για ένα 
ταξίδι στο διάστημα, γιατί υπάρχουν αβεβαιότητες στον προγραμματισμό, στις ιδιοκτησίες, στην 
απομόνωση, στη μοναξιά, στην επιρροή, στην υγεία, στο στρες και στο φόβο του αγνώστου.

Η καρδιά σκιρτά όταν σκέπτεται κανείς ν’ αφήσει αυτή τη γη και να ζήσει σε μια απίθανη πόλη 
στον ουρανό. Είναι κάτι που συγκινεί τον άνθρωπο περισσότερο από οτιδήποτε άλλο στον κόσμο. 
Και υπάρχει λόγος, που ξεκινάει από το Θεό. Ο Ιησούς φύτεψε, βαθιά στην ανθρώπινη καρδιά, 
έναν πόθο να ζήσει στο διάστημα, επειδή η ζωή στο διάστημα και τα διαστημικά ταξίδια είναι μέσα
στα σχέδια Του, για το λαό Του, όταν θα εδραιώσει την καινούργια Του Βασιλεία.

Η ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΑΣ
1. Τι έχει ετοιμάσει ο Θεός για το λαό Του; Εβραίους 11 (ια) : 16 – ΠΟΛΙΝ

2. Ποιο είναι το όνομα της πόλης; Αποκάλυψη 3 (γ) : 12 – Νέα Ιερουσαλήμ

3. Τι συμβαίνει στη Νέα Ιερουσαλήμ στο τέλος των 1000 ετών της Αποκάλυψης 20 (κ), 
Αποκάλυψη 21 (κα) : 2, 10 – Από ουρανό στη γη

4. Πού θα προσγειωθεί αυτή η τεράστια διαστημική πόλη; Ζαχαρίας 14 (ιδ) : 1,4,5,10 - Στο 
όρος των ελαιών που είναι κοντά στην Ιερουσαλήμ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στη Δευτέρα Παρουσία, ο Ιησούς έρχεται ΓΙΑ τους αγίους Του, Ιωάννης 14 
(ιδ) : 2,3. Στον Τρίτο Ερχομό, στο τέλος των 1000 ετών, έρχεται ΜΕ τους αγίους Του, 
Ζαχαρίας 14 (ιδ) : 5. Οι άγιοι είναι μέσα στην Αγία Πόλη, καθώς κατεβαίνει. Ο Ιησούς 
πατάει επάνω στο Όρος των Ελαιών, και αυτό γίνεται μια τεράστια πεδιάδα, Ζαχαρίας (ιδ) : 
10. Η Αγία Πόλη του Θεού, η Νέα Ιερουσαλήμ, κατακάθεται σ’ αυτή την καινούργια-
δημιουργημένη πεδιάδα.

5. Η Πόλη είναι τελείως τετράγωνη. Ποια είναι η περίμετρος της πόλης; Αποκάλυψη 21 (κα) : 
16 – Μήκος = Πλάτος 12.000 στάδια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι αρχαίες πόλεις μετρούνταν με την περιφέρεια των εξωτερικών τειχών. 
Αυτό σημαίνει ότι η πόλη θα έχει περίμετρο δώδεκα χιλιάδες σταδίων, ή, με άλλα λόγια, 
2400 χιλιόμετρα: και, εφόσον είναι τετράγωνη, κάθε τείχος θα είναι 603 χιλιόμετρα σε 
μήκος. Θα περικλείει 363.509 τετραγωνικά χιλιόμετρα που είναι απίστευτα τεράστια. 
Τουλάχιστον 39 δισεκατομμύρια άνθρωποι μπορούσαν να ζήσουν σ’ αυτήν την πόλη. Αυτό 
ισούται με το δεκαπλάσιο του σημερινού πληθυσμού του κόσμου μας.



ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΕΝΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑ
6. Τι άλλο αναφέρει το βιβλίο της Αποκάλυψης γι’ αυτήν την καταπληκτική πόλη; Αποκάλυψη

21 (κα) : 10-27 -

α. Εδάφιο 11: Έχει τη δόξαν του Θεού

β. Εδάφια 12,17,18: Το τείχος είναι από Ίασπις και είναι 144 πήχες (66.000 μέτρα).

γ. Εδάφιο 12,13,21: Έχει 12 πυλώνας, 3 πυλώνας σε κάθε πλευρά. Οι πύλες είναι από 
μαργαριτάρι.

δ. Εδάφιο 19: Η πόλη έχει 12 θεμέλια, το κάθε ένα από μία πολύτιμη πέτρα φτιαγμένο.

ε. Εδάφιο 21: Η πλατεία της πόλης είναι από καθαρό χρυσάφι, σαν διαφανές γυαλί.

στ. Εδάφιο 23: Δεν έχει ανάγκη του ήλιου ή της σελήνης.

ζ. Εδάφιο 25: Δεν θα υπάρχει νύχτα εκεί.

7. Ποια είναι η πηγή ύδρευσης της πόλης; Αποκάλυψη 22 (κβ) : 1 -

Ο ποταμός ύδατος της ζωής ρέει εκ του θρόνου του Θεού.

8. Ποιο θαυματουργό δένδρο, από το οποίο έτρωγαν ο Αδάμ και η Εύα πριν αμαρτήσουν, θα 
αποκατασταθεί στην Αγία Πόλη; Γένεση 3 (γ) : 24 – Το δένδρο της ζωής.

9. Το δένδρο της ζωής φέρνει δώδεκα ειδών καρπούς, και τα δίνει κάθε μήνα. Για ποιο σκοπό 
υπάρχει αυτό το δένδρο; Αποκάλυψη 22 (κβ) : 2, Γένεση 3 (γ) : 22 -

α. Τα φύλλα είναι “εις θεραπείαν των εθνών”.

β. “Μήπως – λάβει από του ξύλου της ζωής, και φάγη, και ζήση αιωνίως.”

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Είναι ευνόητο ότι τα φύλλα και ο καρπός εξασφαλίζουν το αντίδοτο του 
θανάτου, και διαιωνίζουν την αθανασία. Αυτό το δένδρο εφοδιάζει το λαό του Θεού με 
αιώνια νεότητα.

10. Πώς συγκρίνονται τα πράγματα που ο Θεός ετοιμάζει για μας με τις θλίψεις που 
δοκιμάζουμε εδώ στη γη; Ρωμαίους 8 (η) : 18 -

“Δεν είναι άξια να συγκριθούν”

 Ο ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΜΑΣ

11. Στο μάθημα 7, μάθαμε ότι όταν η Αγία Πόλη κατεβαίνει στη γη στο τέλος των 1000 ετών 
της Αποκάλυψης 20, οι ασεβείς θ’ αναστηθούν και ο Σατανάς θα τους οδηγήσει σε μία 
προσπάθεια να αιχμαλωτίσουν την Αγία Πόλη. Τι συμβαίνει σ’ αυτούς; Αποκάλυψη 20 (κ) : 
9 -

Πυρ κατέφαγε αυτούς

12. Τι άλλο επιφέρει η φωτιά εκτός από το να καταστρέψει το Σατανά, τους αγγέλους του και 
τους ασεβείς; Β’ Πέτρου 3 (γ) : 10 - 



“Οι ουρανοί θα παρέλθουν με έναν ορμητικό συριστικό ήχο, τα δε στοιχεία, καθώς θα 
καίγονται, θα διαλυθούν, και η γη, και τα έργα που βρίσκονται σ’ αυτή, θα κατακαούν.”

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η φωτιά καταβροχθίζει την αμαρτία και τους αμαρτωλούς και εξαγνίζει τη 
γη.

13. Έπειτα, τι κάνει ο Θεός; Αποκάλυψη 21 (κα) : 1, Β’ Πέτρου 3 (γ) : 13 -

Δημιουργεί νέο ουρανό και νέα γη “εν οις δικαιοσύνη κατοικεί”.

14. Πού θα ζήσει ο Θεός όταν η Αγία Πόλη γίνει η πρωτεύουσα της νέας γης; Αποκάλυψη 21 
(κα) : 3 -

Εδώ στη γη με το λαό του.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποσχέθηκε “Μακάριοι οι πραείς, διότι αυτοί θέλουσι κληρονομήσει την 
γην” Ματθαίος 5 (ε) : 5.

15. Όλοι θα έχουν ένα ωραίο σπίτι στην Αγία Πόλη. Ποιος κτίζει αυτό το σπίτι; Ιωάννης 14 
(ιδ) : 2,3 -

Ο Χριστός | Ο Πατήρ

ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
16. Τι είδους σώματα θα έχουν οι άνθρωποι που εισέρχονται στην Βασιλεία του Θεού; 

Φιλιππησίους 3 (γ) : 20,21 -

Σώματα σαν το σώμα του Χριστού

17. Μετά από την ανάσταση του, τι είδους σώμα είχε ο Ιησούς; Λουκά 24 (κδ) : 36-43 - 

Είχε σάρκα και οστά

18. Με τι θα ασχολούνται οι άγιοι στη νέα γη, που δείχνει ότι είναι πραγματικοί άνθρωποι και 
όχι φαντάσματα; Ησαΐας 65 (ξε) : 17,21,22 - 

“Και θα οικοδομήσουν σπίτια, και θα κατοικήσουν· και θα φυτέψουν αμπελώνες, και θα 
φάνε τον καρπό τους.”

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πράξεις των Αποστόλων 3 (γ) : 20,21 υπόσχονται ότι το καθετί που έχασαν ο 
Αδάμ και η Εύα λόγω της αμαρτίας, θα αποκατασταθεί στο λαό του Θεού. Ο Αδάμ και η 
Εύα ήταν πραγματικοί άνθρωποι που ζούσαν μια συναρπαστική, πραγματική ζωή, αλλά με 
αναμάρτητες φύσεις, με ευφυείς διάνοιες, και τέλεια, άψογα αιώνια-νέα σώματα. Όλα αυτά 
θα αποκατασταθούν, και ο λαός του Θεού θα είναι τόσο ικανοποιημένος και ευτυχισμένος 
που δε θα έχει λόγια να το περιγράψει.

19. Πώς περιγράφει ο Παύλος το μεγαλείο της καινούργιας Βασιλείας του Θεού; Α’ Κορίνθιους 
2 (β) : 9 -

“Εκείνα που μάτι δεν είδε, και αυτί δεν άκουσε, και σε καρδιά ανθρώπου δεν ανέβηκαν, τα 
οποία ο Θεός ετοίμασε γι’ αυτούς που τον αγαπούν”



ΟΥΤΕ ΑΡΡΩΣΤΙΑ ΟΥΤΕ ΘΑΝΑΤΟΣ
20. Ποιες παρηγορητικές και συναρπαστικές πραγματικότητες για τον Ουρανό τονίζονται στις 

ακόλουθες Βιβλικές περικοπές; Ησαΐας 35 (λε) : 5,6, Αποκάλυψη 21 (κα) : 4, Ησαΐας 65 (ξε)
: 25, Ησαΐας 11 (ια) : 6 -

α. Ησαΐας 35 (λε) : 5 – Τα μάτια των τυφλών θα ανοιχτούν

β. Ησαΐας 35 (λε) : 5 – Τα αυτιά των κουφών θα ακούσουν

γ. Ησαΐας 35 (λε) : 6 – Ο χωλός θα πηδά σαν ελαφίνα

δ. Ησαΐας 25 (λε) : 6 – Η γλώσσα τού μογιλάλου θα ψάλλει

ε. Αποκάλυψη 21 (κα) : 4 – Και ο Θεός θα εξαλείψει κάθε δάκρυ από τα μάτια τους

στ. Αποκάλυψη 21 (κα) : 4 – και ο θάνατος δεν θα υπάρχει πλέον· ούτε πένθος ούτε κραυγή 
ούτε πόνος δεν θα υπάρχουν πλέον

ζ. Ησαΐας 65 (ξε) : 25 – Τα θηρία “δεν θα κάνουν ζημιά ούτε φθορά”

η. Ησαΐας 11 (ια) : 5 “Μικρό παιδί” θα οδηγήσει το λύκο, τη λεοπάρδαλη και το λεοντάρι.

21. Ποια υπόσχεση έχει δώσει ο Θεός για τον Ουρανό που έχει σχέση με τις τραγωδίες της 
σημερινής γης; Ησαΐας 65 (ξε) : 17 -

“και δεν θα υπάρχει μνήμη των προηγούμενων ούτε θάρθουν στον νου.”

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η σκέψη εδώ είναι ότι οι θλίψεις του παρόντος κόσμου δε θα στενοχωρούν το
λαό του Θεού στη Νέα Γη.

ΑΙΩΝΙΑ ΧΑΡΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ
22. Ο προφήτης Ησαΐας μας δίνει ακόμα τρεις θαυμάσιες υποσχέσεις σε σχέση με τη Νέα Γη. 

Ποιες είναι αυτές; Ησαΐας 35 (λε) : 1, 33 (λγ) : 24, 60 (ξ) : 18 -

α. Η έρημος θα “ανθήσει σαν ρόδο”

β. “και ο κάτοικος δεν θα λέει: Ατόνησα”

γ. “Δεν θα ακούγεται πλέον βία μέσα στη γη σου”

23. Θα γνωρίζουν ο ένας τον άλλο στον Ουρανό ή θα χάσουν την ταυτότητα; Α’ Κορίνθιους 13 
(ιγ) : 12 -

“τότε όμως θα γνωρίσω καθώς και γνωρίστηκα.”

24. Η αιωνιότητα είναι μια μακρά χρονική περίοδος. Θα αισθανθούν οι άνθρωποι πλήξη ποτέ 
στον Ουρανό; Ψαλμοί 16 (ις) : 11 -

“χορτασμός ευφροσύνης είναι το πρόσωπό σου· τερπνότητες βρίσκονται στα δεξιά σου, 
παντοτινά.”

25. Με ποιον θα μοιάζουν οι λυτρωμένοι, και ποιος θα είναι ο πιστός σύντροφος τους; Α’ 
Ιωάννη 3 (γ) : 2, Αποκάλυψη 14 (ιδ) : 4 -



α. “θα είμαστε όμοιοι μ’ αυτόν”

β. “αυτοί είναι που ακολουθούν το Αρνίο όπου και αν πάει”

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για σκεφθείτε! Να είμαστε σαν τον Ιησού και να Τον έχουμε ως συνεχή 
Σύντροφό μας! Θα υπάρχει τίποτα πιο ωραίο;

26. Η αμαρτία είναι το μόνο πράγμα που μπορεί να με κρατήσει έξω από τη βασιλεία του Θεού.
Πως μπορώ να το αντιμετωπίσω αυτό; Α’ Ιωάννη 1 (α) : 7,8, Αποκάλυψη 1 (α) : 5 – Το αίμα 
του Ιησού Χριστού του Υιού αυτού σώζει ημάς από πάσης αμαρτίας”

27. Ο Ιησούς θα σε καθαρίσει, δωρεάν και με αγάπη, εάν το ζητήσεις. Θα ζητήσεις τον 
καθαρισμό Του τώρα, αυτή τη στιγμή; ΝΑΙ


