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Η Βίβλος είναι μια συλλογή από γράμματα, ποιήματα, ιστορίες, οράσεις, προφητικούς χρησμούς, σοφία, 

και άλλων ειδών κείμενα. Το πρώτο βήμα για μια καλή ανάγνωση και κατανόηση της Βίβλου  είναι να  

πλησιάσουμε σωστά αυτά τα διαφορετικά βιβλία, και να τα διαβάσουμε σαν ολοκληρωμένα βιβλία. Καλό 

είναι να διαβάζουμε μεγάλα κομμάτια, και όχι  απλά και μόνο να διαλέγουμε μικρά αποσπάσματα απ' τη 

Βίβλο.

Αλλά είναι επίσης σημαντικό να μην βλέπουμε τη Βίβλο σαν μια συλλογή κειμένων που δεν συνδέονται 

μεταξύ τους. Στο σύνολό της, η Βίβλος είναι μια αφήγηση. Τα βιβλία της ενώνονται μεταξύ τους, για να 

μας διηγηθούν την αληθινή ιστορία του Θεού και το σχέδιο Του να κάνει ξανά τον κόσμο δίκαιο. Αυτή η 

ιστορία της Βίβλου ξετυλίγεται φυσικά σε έξι κύρια κεφάλαια-κλειδιά, τα οποία εξιστορούνται παρακάτω 

σύντομα.

Ακόμη πιο ακριβές, είναι να πούμε ότι η ιστορία της Βίβλου είναι ένα έργο, μια παράσταση. Το πιο 

σημαντικό σε μια παράσταση είναι ότι πρέπει να παιχτεί, να παρουσιαστεί, να ζωντανέψει. Δεν μπορεί να 

παραμείνει μόνο λέξεις πάνω σ' ένα χαρτί. Η Βίβλος γράφτηκε για να μπορέσουμε να μπούμε στην ιστορία 

της. Είναι γραμμένη για να είναι ζωντανή.

Όλοι μας, χωρίς εξαίρεση, ζούμε τις ζωές μας σαν σε μια παράσταση. Είμαστε πάνω στη σκηνή  κάθε 

μία μέρα ξεχωριστά. Τι θα πούμε; Τι θα κάνουμε; Σύμφωνα με ποιο σενάριο θα ζήσουμε; Αν δεν απαντούμε 

σ'  αυτές  τις  ερωτήσεις  μέσα  απ'  τη  Βίβλο,  τότε  θα  ακολουθήσουμε  κάτι  άλλο.  Δεν  μπορούμε  να 

αποφύγουμε να ζήσουμε σύμφωνα με τις σκηνικές οδηγίες κάποιου, έστω κι απ' τις δικές μας.

Γι' αυτό ένα ακόμη σημαντικό κλειδί στο να πλησιάσουμε τη Βίβλο σωστά, είναι να αναγνωρίσουμε ότι  

η  ιστορία της δεν έχει  τελειώσει.  Η σωτήρια δράση του Θεού συνεχίζει.  Είμαστε όλοι  καλεσμένοι  να 

πάρουμε τους  δικούς  μας  ρόλους  στην συνεχιζόμενη ιστορία  της  λύτρωσης και  της  νέας  δημιουργίας. 

Καλώς ήρθαμε λοιπόν, στο έργο της Βίβλου. Καλώς ήρθαμε στην ιστορία του πώς ο Θεός σκοπεύει να 

ανανεώσει τη ζωή μας, και τη ζωή του κόσμου. Ο Θεός ο ίδιος μας καλεί να αγκαλιάσουμε το δικό του  

κόσμο.



Mέρος 1ο: Η πρόθεση του Θεού

Το έργο ξεκινάει (στις πρώτες σελίδες του βιβλίου της Γέννεσης) με τον Θεό να είναι ήδη στο 

στάδιο της δημιουργίας ενός κόσμου. Φτιάχνει έναν άντρα και μια γυναίκα, τον Αδάμ και την Εύα, και  

τους τοποθετεί στον κήπο της Εδέμ για να τον εργάζονται και να τον προσέχουν. Η γη δημιουργήθηκε για 

να είναι το σπίτι τους. Η πρόθεση του Θεού για την ανθρωπότητα είναι να βρίσκεται σε στενή, έμπιστη  

σχέση μ' αυτόν, και σε αρμονία με την υπόλοιπη δημιουργία που τους περιτριγυρίζει.

Από την αρχή αρχή, η Βίβλος μας λέει ότι τα ανθρώπινα όντα είναι σύμφωνα με την εικόνα του Θεού,  

φτιαγμένα να μοιραστούν μια εργασία· να φέρουν και στον υπόλοιπο κόσμο τη σοφία και την ευεργετική 

διακυβέρνηση  του  Θεού.  Αρσενικό  και  θηλυκό  μαζί,  είμαστε  σημαντικοί,  παίρνουμε  αποφάσεις, 

διαμορφώνουμε τον κόσμο. Αυτό είναι το κάλεσμά μας, ο σκοπός μας, όπως ορίζεται στη Βίβλο.

Ένα εξίσου σημαντικό κομμάτι του 1ου μέρους είναι η περιγραφή του Θεού καθώς έρχεται στον κήπο 

για να είναι μαζί με τα πρώτα ανθρώπινα πλάσματα. Δεν είναι η γη απλώς το μέρος που ο Θεός σχεδίασε 

για την ανθρωπότητα, αλλά ο ίδιος ο Θεός, σ' αυτή την όμορφη νέα δημιουργία,  έρχεται να κατοικήσει  

μαζί της.

Έπειτα, ο Θεός κάνει τη δική του εκτίμηση: “Ο Θεός είδε τα δημιουργήματά του και ήταν όλα πάρα 

πολύ καλά”. Το 1ο μέρος μας φανερώνει την αρχική επιθυμία του Θεού για τον κόσμο. Μας δείχνει ότι η 

ζωή από μόνη της, είναι ένα δώρο απ' τον Δημιουργό. Μας λέει για ποιο λόγο φτιαχτήκαμε και θέτει τις 

βάσεις για όλη την ιστορία που ακολουθεί.



Mέρος 2ο : Εξορία

Ένταση  και διαμάχη εμφανίζονται στην ιστορία όταν ο Αδάμ και η Εύα αποφασίζουν να τραβήξουν το 

δικό τους δρόμο και να αναζητήσουν τη δική τους σοφία. Ακούνε την παραπλανητική  φωνή του εχθρού  

του Θεού, του σατανά, και αμφιβάλλουν για την αξιοπιστία του Θεού. Αποφασίζουν να ζήσουν χώρια από 

τα λόγια που ο Θεός ο ίδιος τους έχει δώσει. Αποφασίζουν να γίνουν οι ίδιοι νομοθέτες του εαυτού τους.

Η ανυπακοή του Αδάμ και της Εύας (η είσοδος της αμαρτίας στον κόσμο μας) παρουσιάζεται μέσα στη 

Βίβλο, να έχει καταστροφικές συνέπειες. Οι άνθρωποι δημιουργήθηκαν για μια υγιής και ζωοποιό σχέση: 

με το Θεό, αναμεταξύ τους, και με όλη την υπόλοιπη δημιουργία.  Αλλά τώρα η ανθρωπότητα πρέπει να 

ζήσει με τη διάρρηξη αυτών των σχέσεων, και σαν αποτέλεσμα την ντροπή, την  ταπείνωση, τον πόνο, την 

μοναξιά και το θάνατο.

Ο ουρανός και η γη (η κατοικία του Θεού και η δική μας κατοικία) είχαν σκοπό να είναι ενωμένα. Η  

επιθυμία του Θεού από το ξεκίνημα ήταν φανερά να ζήσει μαζί μας, στον κόσμο που έφτιαξε. Αλλά τώρα 

ο Θεός είναι κρυμμένος. Τώρα είναι δυνατόν να είναι στον κόσμο μας και να μην τον γνωρίζουμε, να μην 

νιώθουμε την παρουσία του, να μην ακολουθούμε του δρόμους του, να μην ζούμε με ευγνωμοσύνη.

Σαν αποτέλεσμα αυτής της ανταρσίας, γίνεται η πρώτη εξορία στην ιστορία. Οι άνθρωποι οδηγούνται 

μακριά απ' την παρουσία του Θεού. Οι απόγονοί τους μέσα στην ιστορία θα ψάξουν να βρουν το δρόμο 

του  γυρισμού  για  την  πηγή  της  ζωής.  Θα  επινοήσουν  κάθε  είδους  φιλοσοφίες  και  θρησκείες, 

προσπαθώντας να βρουν το νόημα ενός πεσμένου και κυνηγημένου κόσμου. Αλλά ο θάνατος τώρα τους 

έχει  αγγίξει,  και θα ανακαλύψουν ότι δεν μπορούν να το αποφύγουν αυτό. Έχοντας προσπαθήσει να 

ζήσουν μακριά απ' το Θεό και τα καλά του λόγια, οι άνθρωποι θα ανακαλύψουν ότι δεν έχουν ούτε Θεό, 

ούτε ζωή.

Νέα ερωτήματα εμφανίζονται στην ιστορία: Μπορεί η κατάρα στη δημιουργία να ξεπεραστεί και η 

σχέση με το Θεό και την ανθρωπότητα να αποκατασταθεί; Μπορούν ο ουρανός και η γη να ξαναενωθούν;  

Ή ο εχθρός του Θεού κατέστρεψε τελειωτικά το σχέδιο και ανέτρεψε την ιστορία;



Mέρος 3ο :
 Το κάλεσμα του Ισραήλ για μια αποστολή 

Βλέπουμε την κατεύθυνση του λυτρωτικού σχεδίου του Θεού όταν καλεί τον Αβραάμ, υπόσχοντας ότι 

θα τον μετατρέψει σ' ένα μεγάλο έθνος. Ο Θεός περιορίζει την εστίασή του και επικεντρώνεται σε μία 

ομάδα ανθρώπων. Αλλά ο απόλυτος στόχος παραμένει ο ίδιος: να ευλογήσει όλους τους ανθρώπους στη 

γη και να απομακρύνει την κατάρα από τη δημιουργία.

Όταν  οι  απόγονοι  του  Αβραάμ  σκλαβώνονται  στην  Αίγυπτο,  ένα  κεντρικό  μοτίβο  μπαίνει  στην 

ιστορία: Ο Θεός ακούει τις κραυγές τους για βοήθεια και έρχεται να τους ελευθερώσει. Ο Θεός κάνει μια 

συμφωνία μ' αυτό το νέο έθνος του Ισραήλ στο βουνό Σινά. O Iσραήλ καλείται απ' το Θεό να είναι ένα 

φως στα έθνη, δείχνοντας στον κόσμο τι σημαίνει να ακολουθεί κάποιος τους δρόμους του Θεού για τη 

ζωή. Αν το κάνουν αυτό, θα τους ευλογήσει στην νέα τους γη, και έρθει να ζήσει μαζί τους.

Ωστόσο, ο Θεός τους προειδοποιεί επίσης ότι αν δεν είναι πιστοί στη διαθήκη, θα τους διώξει μακριά,  

όπως έκανε με τον Αδάμ και την Εύα. Παρόλες  όμως τις επαναλαμβανόμενες προειδοποιήσεις του Θεού 

μέσω των  προφητών  του,  ο  Ισραήλ  φαίνεται  αποφασισμένος  να  σπάσει  τη  συμφωνία.  Έτσι  ο  Θεός 

εγκαταλείπει τον άγιο ναό (το σημάδι της παρουσίας του με τους ανθρώπους του) και αυτός συντρίβεται  

από ειδωλολάτρες εισβολείς. Η πρωτεύουσα του Ισραήλ, η Ιερουσαλήμ, λεηλατήθηκε και πυρπολήθηκε.

 Οι απόγονοι του Αβραάμ, οι οποίοι εκλέχθηκαν για να αντιστρέψουν την αποτυχία του Αδάμ, τώρα 

προφανώς απέτυχαν κι  οι  ίδιοι.  Αυτό θέτει  ένα βαθύ πρόβλημα στη βιβλική ιστορία.  Ο Ισραήλ,  που 

στάλθηκε σαν Θεϊκή απάντηση στην πτώση του Αδάμ, δεν μπορεί να ξεφύγει απ' την αμαρτία του Αδάμ. 

Ο Θεός, ωστόσο, παραμένει δεσμευμένος στους ανθρώπους του και στο σχέδιό του, κι έτσι σπέρνει το 

σπόρο  μιας  διαφορετικής  έκβασης.  Υπόσχεται  να  στείλει  ένα  νέο  βασιλιά,  απόγονο  του  σπουδαίου 

βασιλιά του Ισραήλ, Δαβίδ, ο οποίος θα οδηγήσει το έθνος πίσω στο πεπρωμένο του.  Οι προφήτες που 

προειδοποίησαν τον Ισραήλ για τις τρομερές επιπτώσεις των πράξεών του,  εγγυήθηκαν επίσης ότι τα 

καλά νέα της νίκης του Θεού θα ακουστούν για ακόμη μια φορά στον Ισραήλ.

Το 3ο μέρος τελειώνει τραγικά, με το Θεό φανερά απών, και τα ειδωλολατρικά έθνη να εξουσιάζουν 

στον  Ισραήλ.  Αλλά  η  ελπίδα  μιας  υπόσχεσης  παραμένει.  Υπάρχει  ένας  αληθινός  Θεός.  Επέλεξε  τον 

Ισραήλ. Θα επιστρέψει στους ανθρώπους του να ζήσει ξανά μαζί τους. Θα φέρει δικαιοσύνη, ειρήνη και  

γιατρειά  στον  Ισραήλ,  και  μετά  στον  υπόλοιπο κόσμο.   Κι  αυτό θα  το  κάνει  μ'  έναν τελευταίο  και 

κλιμακωτό τρόπο. Ο Θεός θα στείλει τον κεχρισμένο του -  το Μεσσία. Έχει δώσει το λόγο του πάνω σ' 

αυτό.



Mέρος 4ο :
Η εκπληκτική νίκη του Ιησού

“Αυτός είναι ο θεός που έκανε φανερό....   τον παγκόσμιο σωτήρα της ανθρώπινης ζωής.” Αυτά τα 

λόγια, που αποδίδονται στον Καίσαρα Αύγουστο (βρέθηκαν σε μια ρωμαϊκή επιγραφή του 4 π.Χ. Στην 

Έφεσο),  αναγγέλλουν το ευαγγέλιο  της  Ρωμαϊκής  αυτοκρατορίας.  Αυτή η  εκδοχή της  καλής είδησης 

ανακοινώνει ότι ο Καίσαρας είναι ο άρχοντας που φέρνει ειρήνη κι ευημερία στον κόσμο.

Μέσα σ' αυτήν την αυτοκρατορία ένας απόγονος του Δαβίδ γεννιέται, και ανακοινώνει το ευαγγέλιο 

της βασιλείας του Θεού. Ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ φέρνει τα καλά νέα της επερχόμενης κυριαρχίας του 

Θεού. Αρχίζει να φανερώνει πως μοιάζει η καινούρια δημιουργία του Θεού. Ανακοινώνει το τέλος της 

εξορίας  του  Ισραήλ και  τη  συγχώρεση των  αμαρτιών.  Θεραπεύει  τους  ασθενείς  και  ανασταίνει  τους 

νεκρούς.  Υπερνικάει  τις  σκοτεινές  πνευματικές  δυνάμεις.  Καλοδέχεται   αμαρτωλούς  και  αυτούς  που 

θεωρούνται ακάθαρτοι. Ο Ιησούς ανανεώνει το έθνος, ξαναχτίζοντας τις δώδεκα φυλές του Ισραήλ γύρω 

του μ' ένα συμβολικό τρόπο.

Αλλά οι καθιερωμένοι θρησκευτικοί αρχηγοί  απειλούνται από τον Ιησού και τη βασιλεία του, κι έτσι 

τον οδηγούν μπροστά στο Ρωμαίο κυβερνήτη.  Κατά τη διάρκεια της εβδομάδας που οι Ιουδαίοι θυμόταν 

και γιόρταζαν το Πάσχα (την αρχαία διάσωση που έκανε ο Θεός στο λαό του, από την σκλαβιά τους στην  

Αίγυπτο), οι Ρωμαίοι καρφώνουν τον Ιησού σ' ένα σταυρό και τον σκοτώνουν ως ψευδή βασιλιά.

Αλλά η Βίβλος ισχυρίζεται ότι αυτή η ήττα είναι στην πραγματικότητα η μεγαλύτερη νίκη του Θεού. 

Πώς γίνεται αυτό; Ο Ιησούς δίνει εθελοντικά τη ζωή του σαν θυσία για χάρη του λαού, για χάρη του 

κόσμου. Ο Ιησούς παίρνει πάνω του όλη τη δύναμη του κακού και την αδειάζει απ' την ισχύ της. Μ' έναν 

εκπληκτικό τρόπο, ο Ιησούς πολεμάει και κερδίζει την τελική μάχη του Ισραήλ. Ο αληθινός εχθρός δεν 

ήταν ποτέ η Ρώμη, αλλά οι πνευματικές δυνάμεις που κρύβονται πίσω και κάθε άλλο βασίλειο του οποίου 

το όπλο είναι ο θάνατος. Μέσω του αίματός του ο Ιησούς πληρώνει το τίμημα και συμφιλιώνει με το Θεό 

τα πάντα στον ουρανό και στη γη.

Ο Θεός τότε ανακοινώνει δημόσια αυτή την νίκη αντιστρέφοντας τη θανατική καταδίκη του Ιησού και 

φέρνοντας τον πίσω στη ζωή. Η ανάσταση του βασιλιά του Ισραήλ δείχνει ότι οι μεγάλοι εχθροί της 

δημιουργίας του Θεού (η αμαρτία και ο θάνατος) έχουν στ' αλήθεια νικηθεί. Η ανάσταση είναι το μεγάλο 

σημάδι ότι η νέα δημιουργία έχει  ξεκινήσει.

Ο Ιησούς είναι η εκπλήρωση της ιστορίας του Ισραήλ και ένα νέο ξεκίνημα για όλη την ανθρώπινη 

φυλή. Ο θάνατος ήρθε μέσω του πρώτου ανθρώπου, του Αδάμ. Η ανάσταση των νεκρών έρχεται μέσω του 

νέου ανθρώπου, του Ιησού. Η αρχική πρόθεση του Θεού ανακοινώνεται.



Mέρος 5ο :
Οι νέοι άνθρωποι του Θεού

Αν η νίκη-κλειδί έχει ήδη εξασφαλιστεί, τότε γιατί υπάρχει και 5ο μέρος; Η απάντηση είναι ότι ο Θεός 

θέλει η νίκη του Ιησού να εξαπλωθεί σε όλα τα έθνη του κόσμου. Ο αναστημένος Ιησούς λέει στους  

μαθητές του, “Ειρήνη σ’ εσάς! Όπως ο Πατέρας έστειλε εμένα, έτσι στέλνω κι εγώ εσάς”. Έτσι αυτό το 

καινούριο μέρος της ιστορίας, αφηγείται το πώς οι πρώτοι ακόλουθοι του Ιησού ξεκίνησαν να διαδίδουν 

τα καλά νέα της κυριαρχίας του Θεού.

Σύμφωνα με την Καινή Διαθήκη, όλοι αυτοί που ανήκουν στο Μεσσία του Ισραήλ είναι παιδιά του 

Αβραάμ, κληρονόμοι και των αρχαίων υποσχέσεων αλλά και του αρχαίου καθήκοντος. Το έργο να φέρουν 

ευλογία στους ανθρώπους του κόσμου, δόθηκε και πάλι στην οικογένεια του Αβραάμ. Η αποστολή τους 

είναι να διαδώσουν παντού το απελευθερωτικό μήνυμα των καλών νέων της βασιλείας του Θεού.

Ο Θεός μαζεύει ανθρώπους απ' όλο τον κόσμο και τους σχηματίζει σε συγκεντρώσεις από ακόλουθους 

του Ιησού, στην εκκλησία του. Αυτοί μαζί είναι ο νέος ναός του Θεού, το μέρος όπου ζει το Πνεύμα του.  

Είναι  η  κοινότητα όσων δεσμεύτηκαν με  την  υποταγή τους  στον Ιησού σαν τον  αληθινό  Κύριο  του 

κόσμου. Πέρασαν από το θάνατο στη ζωή μέσω της δύναμης του Πνεύματος του Θεού. Διαδίδουν την 

αγάπη του Θεού πέρα από τα συνηθισμένα όρια της φυλής, της τάξης, της κουλτούρας, και του έθνους.

Η συγχώρεση των αμαρτιών και η συμφιλίωση με το Θεό μπορεί τώρα να ανακοινωθεί σε όλους. 

Ακολουθώντας τα βήματα του Ιησού, οι ακόλουθοί του αναγγέλλουν το ευαγγέλιο και με λόγια και με 

έργα. Η δύναμη αυτής της νέας εισερχόμενης ζωής που δόθηκε απ' το Θεό, πρέπει να γίνει φανερή μέσω 

των  πράξεων  της  χριστιανικής  κοινότητας  στον  πραγματικό  κόσμο.  Αλλά  το  μήνυμα  έχει  και  μια 

προειδοποίηση. Όταν ο Μεσσίας επιστρέψει, θα έρθει σαν δίκαιος κριτής του κόσμου.

Η Βίβλος είναι η ιστορία της κύριας μάχης καθώς αυτή πλέκει το δρόμο της διαμέσου της ιστορίας του 

κόσμου. Και τώρα η αφήγηση φτάνει στο δικό μας καιρό, βάζοντας κι εμάς μέσα στην ιστορία της. 

Έτσι ερχόμαστε αντιμέτωποι με την πρόκληση μιας επιλογής. Τι θα κάνουμε; Πως θα δέσουμε μέσα 

στην ιστορία; Τι ρόλο θα παίξουμε;  Ο Θεός μας προσκαλεί να γίνουμε μέρος της αποστολής του για  

αναδημιουργία· φέρνοντας αποκατάσταση, δικαιοσύνη και συγχώρεση. Είμαστε εδώ για να συμμετέχουμε 

στο έργο και να κάνουμε τα πράγματα καινούρια, να γίνουμε ένα ζωντανό σημάδι του τι πρόκειται να 

έρθει όταν η ιστορία ολοκληρωθεί.



Mέρος 6ο :
Ο Θεός έρχεται σπίτι

Το μέλλον του Θεού έφτασε στον κόσμο μας μέσω του έργου του Ιησού Χριστού. Αλλά για τώρα, η 

παρούσα  εποχή  του  κακού  συνεχίζεται  ακόμη.  Στενοχώρια,  αδικία,  αρρώστια  ακόμα  και  θάνατος 

παραμένουν. Ζούμε στον καιρό που οι εποχές συμπίπτουν, στον ενδιάμεσο καιρό. Το τελευταίο μέρος 

έρχεται, αλλά δεν έχει φτάσει ακόμη.

Ζούμε στον καιρό της πρόσκλησης, τώρα που το κάλεσμα του ευαγγελίου φτάνει σε κάθε πλάσμα.  

Φυσικά, πολλοί ζουν ακόμη σαν να μην υπάρχει ο Θεός. Δεν αναγνωρίζουν το ρόλο του Χριστού. Αλλά η 

μέρα έρχεται όταν ο Ιησούς θα επιστρέψει στη γη και η κυριαρχία του Θεού θα γίνει μια αδιαμφισβήτητη  

πραγματικότητα σε όλο τον κόσμο.

Η παρουσία του Θεού θα είναι πλήρης και φανερή μαζί μας για ακόμη μια φορά, όπως ήταν στην αρχή 

της αφήγησης. Το σχέδιο του Θεού για απολύτρωση θα φτάσει τον στόχο του. Η δημιουργία θα βιώσει τη 

δική της Έξοδο, βρίσκοντας ελευθερία από τη σκλαβιά της αποσύνθεσης. Πόνος και δάκρυα, λύπη και 

ντροπή, ταλαιπωρία και θάνατος, δε θα υπάρχουν πια.

Όταν  έρθει  η  μέρα  της  ανάστασης,  οι  άνθρωποι  του  Θεού  θα  δουν  ότι  η  ελπίδα  τους  έχει  γίνει 

πραγματικότητα.  Η  ισχυρή  δύναμη  μιας  άφθαρτης  ζωής  θα  περάσει  μέσα  από  τα  σώματά  τους. 

Εξουσιοδοτημένοι από το πνεύμα, και ανέγγιχτοι από την αμαρτία και το θάνατο, θα επιδιώξουμε την 

αρχική κλήση μας ως μια ανανεωμένη ανθρωπότητα.  Θα είμαστε δημιουργοί πολιτισμού πάνω στον 

κόσμο  υπό  την  εξουσία  του  Θεού.  Έχοντας  ξαναφτιαχτεί  σύμφωνα  με  την  εικόνα  του  Χριστού,  θα 

μοιραστούμε την εξάπλωση της σοφίας του, φέρνοντας τη φροντίδα στη γη.

Στο κέντρο όλων αυτών θα είναι ο Θεός ο ίδιος. Θα επιστρέψει και θα φτιάξει το σπίτι του μαζί μας,  

αυτή τη φορά σε καινούριους ουρανούς και καινούρια γη. Εμείς, μαζί με την υπόλοιπη δημιουργία, θα τον  

λατρεύουμε τέλεια εκπληρώνοντας το αληθινό μας κάλεσμα. Ο Θεός θα είναι τα πάντα και όλος ο κόσμος 

θα είναι γεμάτος από τη δόξα του.



Και τώρα τι;

Η παραπάνω επισκόπηση της Βίβλου γράφτηκε για να δώσει ένα πλαίσιο, έτσι ώστε να μπορέσουμε να 

διαβάσουμε τα βιβλία που φτιάχνουν αυτή την ιστορία. Η περίληψη αυτή είναι απλώς μια πρόσκληση για  

να αγκαλιάσουμε τα ιερά αυτά βιβλία.

Πολλοί  άνθρωποι  σήμερα,  ακολουθούν  την  πρακτική  να  διαβάζουν  μόνο  μικρά,  αποσπασματικά 

κομμάτια απ΄ τη Βίβλο (εδάφια) και συχνά τα απομονώνουν από τα βιβλία τα οποία αποτελούν μέρος. 

Αυτό δεν οδηγεί σε καλή κατανόηση της Βίβλου. Ενώ η ανάγνωση ολόκληρων των βιβλίων, όπως τα 

έγραψαν δηλαδή οι συγγραφείς τους, είναι ένας τρόπος για μια βαθιά κατανόηση των Γραφών.

Όσο περισσότερο βυθίζεται κανείς στο κείμενο, τόσο πιο εύκολα μπορεί να βρει το δικό του ρόλο σ'  

αυτή την ιστορία.


