Ιεραποστολή Χρισταδέλφων

ΜΑΘΗΜΑ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
Μάθημα 1
Εάν εμείς σκεφτόμαστε σοβαρά γιά την ζωή γενικά- γιά τα παγκόσμια προβλήματα,και τι
έχει το μέλλον για μας προσωπικά-δύο είναι συχνά οι ερωτήσεις:
(1)Είναι η μόνιμη παγκόσμια ειρήνη δυνατή;
(2)Τι θα γίνει σε μας στο μέλλον,και μετά το θανατό μας;
Σε αυτό το πρώτο μάθημα εμείς θέλουμε να δείξουμε πως η Βίβλος μπορεί να απαντήσει σε
αυτές τιςερωτήσεις.
Ειρήνη στη γη
Με βάση το πρώτο, πολλοί άνθρωποι δεν ξέρουν τι η Βίβλος λέει για το μέλλον στο κόσμο
μας.Για παράδειγμα, ο Ψαλμός 72 περιγράφει μια γη στην οποία η ειρήνη και η αφθονία θα
ξεχειλίζει (Ψαλμός 72:1-2,7)
<<Κύριε την ευθυκρισία σου δώσε στο Βασιλιά και τη δικαιοσύνη σου σ΄αυτόν,που΄ναι κι ο
νόμιμος διάδοχος.΄Ωστε να κυβερνήσει το λαό σου αμερόληπτα και ν΄ αποδώσει
δικαιοσύνη στους φτωχούς σου.
Στις μέρες του θα προοδεύει ο δίκαιος και πολλή θα΄ναι ειρήνη,ως τότε που η σελήνη δε
θα υπάρχει πια.
Η ανθρωπότητα έχει συχνά ονειρευτεί μια τέτοια χρυσή εποχή,αλλά υπήρχε μια συνεχή
αποτυχία εξαιτίας του εγωισμού και της αδυναμίας της ανθρώπινης φύσης.Παρόλο τις
καλές προθέσεις, υπήρχαν πάντα αυτοί που θέλανε να υποτάξουν τους συνανθρώπους
τους; Οι οποίοι δια μέσου, των εγωιστικών πράξεων, δια μέσου της απληστίας και της
φιλοδοξίας,έφεραν στο μηδέν όλα τα πλάνα για την ανθρώπινη ευτυχία.
Η πρώτη σοβαρή προσπάθεια στα νέα χρόνια για να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα
ήταν η δημιουργία των Ηνωμένων Εθνών,πανω από 70 χρόνια πριν.Τα ΄Εθνη υοθέτησαν
σαν μότο τους μερικές λέξεις από τη Βίβλο:<<Το ΄Εθνος δεν θα σηκώνει το σπαθί του
εναντίον άλλου έθνους, μήτε αυτοί δεν θα μαθαίνουνε να πολεμούν ποτέ>>(Ησαίας 2:4)Οι
ελπίδες ήσαν μεγάλες,αλλά μετά από λίγα χρόνια με την ανήψωση ολοκληρωτικών
καθεστώτων στην Ευρώπη και το αποτέλεσμα ήταν ένας τρομερός δεύτερος παγκόσμιος
πόλεμος,το ,όνειρο πέθανε.Μετά το πόλεμο η ανάγκη για κάποιο είδος παγκόσμιας αρχής
για να κρατήσει την ειρήνη οδήγησε την δημιουργία των Ηνωμένων Εθνών,αλλά αυτό
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ακόμα απέτυχε να αποτρέψει τους πολλους πολέμους που έχουνε γίνει τα τελευταία 50
χρόνια.
Επιστροφή του Ιησού Χριστού
Αυτό δείχνει ότι η ανθρωπότητα δεν μπορεί να λύσει τα παγκόσμια προβλήματα στο
προσεχές μέλλον.Να δημιουργήσει ειρήνη, ή(α) πρέπει να γίνει θαυμαστή αλλαγή στη
ανθρώπινη φύση, έτσι ώστε οι άνθρωποι να αρχίσουν να φέροντε με καλοσύνη προς τους
συνανθρώπους τους,ή(β) εμείς πρέπει να έχουμε ένα παγκόσμιο ηγέτη που θα μπορέσει να
τους αναγκάσει να το κάνουν αυτό.
Η πρώτη ποιθανότητα δείχνει δύσκολη, έτσι εμείς προχωράμε στη δεύτερη.Εδώ υπάρχει
μια ανάγκη για κάποιο παντοδύναμο και απόλυτα ικανό.Για παντοδύναμος, αυτός πρέπει
να είναι σοφός και άφθαρτος και ακόμα συμπαθητικός ως να δεχτεί,αυτή την ευθύνη τότε
περιμένει το πρόβλημα του αναπόφευκτου θανάτου του. Θα μπορέσει ο κόσμος να βρει
αποδεχτές ανταλλαγές;
Η Βίβλος ένας παγκόσμιος ηγέτης , που θα ταιριάζει τέλεια με αυτή την πράξη; Ένας
άνθρωπος που έχει αποδεχτεί κατάλληλος εξαιτίας της απόλυτης αγάπης του και
ενδιαφέροντος για όλους.Αύτος ο άνθρωπος είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός.Η λύση για το
πρόβλημα της παγκόσμιας ειρήνης ειναι η υπόσχεση ότι ο Κύριος Ιησούς θα επιστρέψει.
Στο πρώτο κεφάλαιο στις Πράξεις των Αποστόλων,σ τη ιστορία της αρχής του
Χριστιανισμού , εμείς διαβάζουμε πως ο Ιησούς πήγε στον ουρανό, μερικές εβδομάδες από
την ανάστασή του.Μετά οι μαθητές του είδαν αυτόν να φεύγει, οι άγγελοι εμφανίστηκαν
και είπαν(Πράξεις 1:11)
<<Γαλιλαίοι, τι σταθήκατε και κοιτάτε τον ουρανό;Αυτός ο Ιησούς, που αναλήφτηκε από
ανάμεσα σας στον ουρανό,έτσι θα΄ρθει πάλι, με τον ίδιο τρόπο που τον είδατε να πηγαίνει
εκεί.>>
Ο Ιησούς Χριστός θα ιδρύσει την Βασιλεία του Θεού πάνω στην γη.Όλες οι υπάρχουσες
κυβερνήσεις θα φύγουνε,και αυτός θα βασιλέψει σαν Βασιλιάς.Θα έχει όλη την δύναμη να
επιτύχει την ειρήνη σε όλα τα έθνη.Όπως εμείς διαβάζουμε στο βιβλίο του Δανιήλ:
<<Στις ημέρες των βασιλιάδων εκείνων, ο θεός του ουρανού θα ιδρύσει μια βασιλεία, που
δε θα καταστραφεί ποτέ ούτε θα παραδωθεί σε άλλον λαό.Αυτή η βασιλεία θα διαλύσει και
θα συντρίψει όλα τα προηγούμενα βασίλεια,η ίδια όμως θα μείνει στεριωμένη για
πάντα>>(Δανιήλ 2:44)
Αυτό φαίνετε αδύνατο για σας;Αυτό φαίνετε αδύνατο αλλά για ένα ιστορικό λόγο- το
λόγο ότι μετά ο Ιησούς σταυρώθηκε ήρθε πίσω στη ζωή και μετά αφού ξόδεψε μερικές
εβδομάδες με τους μαθητές του πάρθηκε από τον Πατέρα του στον ουρανό.Από εκεί ,όταν
έρθει η ώρα,αυτός θα επιστρέψει, να αφαιρέσει από την γη όλη την αδικία, την καταπίεση
και την βία.Αργότερα στο μάθημα εμείς θα δώσουμε μαρτυρία ,ότι αυτή η ώρα είναι
κοντά,ότι η γη θα είναι μάρτυρας στο μεγαλύτερο γεγονός της ιστορίας της.
Το μέρος μας
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Αλλά πως αυτό θα μας επιρεάσει εμάς προσωπικά;Τι μέρος εμείς θα παίξουμε όταν όλα
αυτά τα γεγονότα θα πάρουν μέρος.Και έτσι εμείς ερχόμαστε στην δεύτερη ερώτηση:Τι θα
συμβεί σε μας στο μέλλον,και μετά το θάνατό μας;
Αυτό εξαρτάται αποκλειστικά στις αποφάσεις μας που εμείς πρέπει να
πάρουμε,αποφάσεις που κανένας δεν μπορεί να πάρει για μας.Πρώτα από όλα,από το
διάβασμά μας της Βίβλου εμείς πρέπει να έχουμε πιστεί(α) ότι ο Θεός υπάρχει, και ότι η
Βίβλος είναι πραγματικά ο Λόγος του σε μας; Και (β) ότι ο Ιησούς Χριστός αναστήθηκε από
τους νεκρούς,και ότι θα επιστρέψει στη γη.Αυτά φτιάχνουν μια βάση πάνω στην οποία
ελπίζουμε για παγκόσμια ειρήνη,και για το δικό μας μέλλον.Κατά την διάρκεια αυτού του
μαθήματος θα σας δώσουμε λόγους να πιστέψετε αυτά τα πράγματα.
Όταν εμείς ερχόμαστε να σκεφτούμε για το δικό μας προσωπικό μέλλον,είναι η
ανάσταση του Χριστού που είναι το κλειδί για τα πάντα.Στη Καινή Διαθήκη θα βρείτε ότι η
αληθινή ελπίδα ενός Χριστιανού είναι η ανάσταση από τους νεκρούς.Για παράδειγμα, το
πρώτο πράγμα που θα κάνει ο Ιησούς όταν επιστρέψει θα είναι να φέρει πολλούς
ανθρώπους πίσω στη ζωή.Για εκείνους που πραγματικά πιστεύουν ότι ο Θεός ανέστησε Τον
Γιό του από τους νεκρούς,που πιστεύουν ότι όλα αυτά που Αυτός έχει υποσχεθεί,ότι η νέα
ζωή δεν θα είναι σαν αυτή την ζωή που έχουμε εμπειρία.Ο Ιησούς το ονόμασε αυτό
<<αιώνια ζωή>>.Αυτός είπε,(Ιωάννη 6:40)
<<Το θέλημα εκείνου που μ΄έστειλε είναι τούτο: Όποιος παραδέχεται τον Υιό και πιστεύει
σ΄αυτόν,να αποκτήσει αιώνια ζωή και εγώ θα τον αναστήσω την έσχατη ημέρα>>
Ο κύριος σκοπός για αυτόν του μαθήματος θα είναι για να σας δείξει εσάς, από την Βίβλο
πως μπορείτε εσείς να λάβετε το δώρο της αιώνιας ζωής ,στη Βασιλεία του Θεού στη
γη.Εμείς διαβάζουμε στο (Ιωάννη 3:16)
<<Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε παρέδωσε στο θάνατο το μονογενή του
Υιό, για να μην χαθεί όποιος πιστεύει σ΄αυτόν αλλά να έχει ζωή αιώνια.>>
Αλλά δεν είναι μόνο να λέμε,<<Εγώ πιστεύω στο Ιησού>>.Εμείς πρέπει πρώτα να
καταλάβουμε γιατί αυτός ήρθε ,και πως ο ερχομός του είναι συνδεδεμένος με τις
υποσχέσεις του που έγιναν από το Θεό,πολλούς αιώνες πριν.Μετά εμείς πρέπει να
μάθουμε τι θέλει αυτός να κάνουμε,γιατί η πίστη στο Χριστό δεν μετράει για τίποτα εάν
εμείς δεν προσπαθούμε να ακολουθήσουμε τις εντολές του.
Εμείς δεν μπορούμε να μάθουμε όλα αυτά τα πράγματα εάν δεν διαβάσουμε την
Βίβλο.Γιατί
<<Η πίστη έρχεται από το άκουσμα του μηνύματος, και το μήνυμα ακούγεται από το λόγο
του Χριστού.>>(Ρωμαίους 10:17)
Ο σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να εξηγήσει το μήνυμα της Βίβλου, να δείξει το
δρόμο για την αιώνια ζωή, και να δείξει ότι η μόνη ελπίδα για τον κόσμο είναι η επιστροφή
του Ιησού Χριστού.
Επίλογος
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Στη Βίβλο είναι μια υπόσχεση ότι θα έρθει μια ώρα μόνιμης ειρήνης,όταν ο Ιησούς θα
επιστρέψει σαν Βασιλιάς.Εάν εμείς πιστεύουμε στο Ιησού Χριστό και προσπαθούμε να
υπακούμε τις εντολές του, εμείς έχουμε ελπίδα να σωθούμε από το θάνατο και να μας
δωθεί η αιώνια ζωή.

Ερωτήσεις
Με κάθε μάθημα υπάρχουν μερικές ερωτήσεις, που βοηθούν τον δάσκαλο να δει αν εσείς
έχετε καταλάβει το μάθημα κατάλληλα.Παρακαλώ διαβάστε τα μαθήματα προσεκτικά,
διαβάζοντας όλες τις υποσημειώσεις,της Βίβλου, και να απαντήσετε στις ερωτήσεις.Εάν
σας άρεσε αυτό το μάθημα,αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να απαντήσετε στις ερωτήσεις.
Α 1 Γιατί είναι σημαντικό να διαβάζουμε την Βίβλο;
Α 2 Σύμφωνα με την Βίβλο, ποιά είναι η βάση για μόνιμη ειρήνη στο κόσμο;
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