Into His Marvelous Light
"Η φανέρωσις των
λόγων σον φωτίζει
συνετίζει τους
απλούς."
(Ψαλμοί ριθ:13
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Η Προετοιμασία
Η παρακάτω βιβλική μελέτη δημιουργήθηκε για να εξηγήσει
το σχέδιο της σωτήριας σε ένα παράδειγμα, σ' ένα συνοπτικό
μάθημα όπού ή ένας δάσκαλος μπορεί να κατευθύνει τη
συζήτηση ή μπορεί να γίνει μόνο από το μαθητή. Εάν
επιθυμείται μπορεί να χωριστεί σε δυο μέρη κάνοντας ένα
διάλειμμα στη μέση μεταξύ 30 λεπτών το κάθε ένα μάθημα.
"Ενα προτεινόμενο μέρος για διάλειμμά είναι μετά από το
μάθημα «Μελετώντας Τα Ευαγγέλια».
Κάθε μαθητής θα πρέπει να έχει ένα αντίγραφο από τη μελέτη,
μία Βίβλο και ένα στυλό ή μολύβι. Καθώς το κάθε εδάφιο
διαβάζεται ζητείται από το μαθητή να συμμετέχει μερικές φορές
με το να συμπληρώνει το «συμπλήρωσε τα κενά» ή με το να
απαντήσει σε μια ερώτηση. Επιπλέον υπάρχουν σχόλια και
συμπληρωματικά εδάφια.
Μπορούμε να προτείνουμε οι μαθητές να ζητήσουν από τον
Κύριο να τους βοηθήσει να καταλάβουν το Λόγο Του όπως ο
βασιλιάς Δαβίδ κάποτε προσευχήθηκε, «Άνοιξε τα μάτια μου
και θα βρεθώ μπροστά σε θαυμάσια πράγματα που βρίσκονται
μέσα στο Λόγο σου. »
Ο Εκδότης
«Για να εξαγγείλετε τις αρετές εκείνου που σας κάλεσε από το
σκοτάδι στο θαυμαστό του φως.» (Α" Πέτρού β:9)
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Πρόλογο
'Οταν βγεις έξω από ένα σκοτεινό δωμάτιο και βρεθείς μπροστά
στο εκθαμβωτικc φως του ήλιου Θα τυφλωθείς. Και όσο τα
μάτια μας συνηθίζούν στο φως μπορούμε να δούμε πιο καθαρά
και να χαρούμε το περιβάλλον γύρω μας. Αυτό συμβαίνει κα
όταν βλέπουμε το φως τον Λόγου τον Θεού η λάμψη μπορεί να
μας φέρει πόνο Όμως όσο το πνευματικό βλέμμα μας συνηθίζει
μπορούμε να νιώθουμε τη χαρά που περπατάμε στο φως.
Η Βιβλική μελέτη αυτή έχει σχεδιαστεί για να μας επιτρέψει να
μπούμε μέσα στι θαυμαστό φως του Λόγον τον Θεού. Θα
ταξιδέψουμε μέσα στις Γραφέε χρησιμοποιώντας τη φαντασία
μας και Θα γυρίσουμε πίσω στις ημέρες τον Ιησοτ και των
αποστόλων ακούγοντας τις διδαχές και τα κηρύγματα τους. Και
για να τι κάνουμε αυτό Θα πρέπει προσεκτικά να
«ορθοτομήσουμε στο Λόγο της αλήθειας> (Β Τιμοθέου β:15) με
το να συγκεντρωθούμε στα κυριότερα θέματα από τα τρία μέρη
που χωρίζεται η Καινή Διαθήκη με χρονολογική σειρά
περιλαμβάνοντας:
1.ΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ — καλύπτοντας τα λόγια και τα έργα τον
Ιησού Χριστού.
2. ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ — καλύπτοντας τις
πράξεις και τα κηρύγματα των αποστόλων.
3.ΟΙ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ — καλύπτοντας τα γράμματα που γράφτηκαν
από του Αποστόλους στις εκκλησίες που ξεκίνησαν στο Βιβλίο
των Πράξεων.
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Πιστεύουμε ότι οι Γραφές είναι θεϊκά εμπνευσμένες και
«δεν γράφτηκαν κάτω από ανθρώπινη έμπνεύση». (Β Πέτρου
α:20-21).
Γι' αυτό η κάθε προσπάθεια έγινε για να παρουσιάσούμε τον
καθαρό Λόγο του Θεού χωρίς να προσθέτουμε και να
αφαιρούμε από τις διδαχές Του (Δευτερονόμιο: δ:2,
Παροιμίες λ:5,6). Δεν είναι ο σκοπός μας να μειώσουμε την
προσωπική σχέση που έχεις με τον Κύριο . Ούτε επιθυμούμε να σε
πείσουμε για τις δικές μας προσωπικές ιδέες ή για τους κανόνες
κάποια άλλης πίστης. Εμείς απλά επιθυμούμε να μοιραστούμε την
αλήθεια όπως ακριβώς είναι γραμμένη. Μόνο διαλέγοντας τη
Βίβλο σαν μοναδική πηγή εξουσίας στη ψυχή μας μπορεί ο
καθένας μας να είναι σίγουρος για την σωτηρία τον. Επειδή είναι ο
Λόγος τον Θεού και όχι οι παραδόσεις του ανθρώπου που Θα μας
κρίνουν όλους στο τέλος.
Ας ξεκινήσουμε διαβάζοντας Β' Τιμοθέου yr15,16 καθώς
ξεκινάμε την μελέτη μέσα στο λόγο Του Θεού..
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Μελετώντας τα Ευαγγέλια
Ιωάννης α:1-5,14
Ο _____________που ήταν στην αρχή και ήταν ο Θεός έγινε
σάρκα. Ο Ιησούz Χριστός είναι ο Ζωντανός Λόγος τον Θεού.
Ιωάννης α: 11-13
Εάν πιστέψουμε σ' Αντόν και τον δεχτούμε, ο Ιησούς μας δίνει
τη δύναμη νι γίνούμε τα παιδιά τον
με μια
πνευματική αναγέννηση. Ο Ιησού( μίλησε εκτεταμένα για
αυτή τη νέα γέννηση μια βραδιά σε ένα νομοδιδάσκαλο τω
Εβραίων.
Ιωάωης γ:1-8
Ο Ιησούς είπε στο Νικόδημο πως όποιος θέλει να δει ή να
εισέλθει στην βασιλείc του Θεού πρέπει να γεννηθεί από
_________________________ και ______
Ιωάωης γ:16-21
Ο Ιησούς είπε επίσης στο Νικόδημο πως όποιος ____
σ' Αυτόν qα έχε ζωή αιώνια. Ο Ιησούς αναφέρθηκε σε δυο
φαινομενικά διαφορετικές αρχές για τι σωτηρία, η αναγέννηση
και η πισcη σε Εκείνον. Όμως εδώ δεν υπάρχει αντίφαση Το
επόμενο εδάφιο εξηγεί πως το να πιστεύεις είναι
συνδεδεμένο με τη αναγέννηση δια Πνεύματος Αγίου...
Ιωάωης ζ:28,39
Σ' αυτό το εδάφιο ανακαλύπτουμε ότι εάν πιστέψουμε στον
.
Ιησού Θα λάβουμε το δικό Του
Ανακαλύπτουμε πως η πίστη στην Αγία Γραφή είναι
κάτι παραπάνω από μια ιδεολογία. Η πίστη μας κάνει να
υπακούμε και η υπακοή φέρνει την αποδοχή από το Θεό και την
ευλογία.
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Ιωάννης ιβ:35-36 & 42-43
Σήμερα, όπως και στις μέρες του Ιησού πολλοί πιστεύουν σ'
Αυτόν. Αλλά δεν____________Αυτόν από φόβο τι θα κάνουν ή
τι Θα πουν οι άλλοι άνθρωποι.
Ιωάννης ιβ:44-48
Απαντώντας ο Ιησούς στο φόβο τους, προειδοποιεί πως
όποιος δεν πιστέψει σ' Αυτόν θα κριθεί από το Του,____
γι' αυτό θα πρέπει να προσέξουμε να μην Τον απορρίψουμε.
Θα πρέπει να πιστέψουμε και να υπακούσουμε χωρίς να
σκεφτόμαστε τι θα πούν οι άλλοι.
Ιωάωης ιζ:17-20
Στην προσευχή που έκανε ο Ιησούς για τους αποστόλους Τον,
πριν από τη σταύρωσή Του, είπε ο Λόγος Τον Θεού είναι
______________Προσευχήθηκε για μας και για όλούς
όσους πιστέψουν σ' Αυτόν διαμέσού τον λόγου των Αποστόλων.
Για να δούμε ποιο ήταν το μήνυμα πού Θα έφερναν οι
απόστολοι ας διαβάσουμε τι τους παράγγειλε ο Ιησούς να
εξαγγείλουν. Το σκηνικό που παίρνει μέρος αυτή η μεγάλη
εντολή του Ιησού έytνε μετά το Θάνατο και την ανάσταση
κατ πριν από την ανάληψη Του στον ουρανό.
«Τότε, διάνοιξε τον νου τους, για να
καταλάβουν τις γραφές. Και τούς είπε:
«Ετσι έχει γραφτεί, ότι ο Χριστός έπρεπε
να πάθει, και να αναστηθεί από τους νεκρούς
την τρίτη ημέρα, και να κηρυχτεί στο όνομά
τον μετάνοια για άφεση αμαρτιών σε όλα τα
έθνη. Αφού αρχίσετε από την Ιερουσαλήμ,
εσείς να είστε μάρτυρες αυτών. Και ιδού, εγώ
αποστέλλω την επαγγελία τον Πατέρα μού
πάνω σας. Εσείς όμως καθήστε μέσα στην
πόλη, ωσότου ντυθείτε από ψηλά δύναμη.»
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ΕΒΑΓΓΕΙΛΑΝ Ο1 ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΠΟΥ Ο
ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΕ;
ΜΕ ΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟ ΕΚΠΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΤΟΥ
ΠΑΤΡΟΣ;
Ας προχωρήσουμε στη μελέτη μας μέσα στο Λόγο του
Θεού διαβάζοντας τι κηρύχθηκε κατ τι έyινε στην
Ιερουσαλήμ...

Μελετώντας Τις Πράξεις των Αποστόλων
Πράξεις β:3-5
Όπως μπαίνούμε στο Βιβλίο των Πράξεων ανακαλύπτουμε
σχεδόν αμέσως πως η υπόσχεση του Πατρός είναι το βάπτισμα
του _____________________________
Πράξεις β:1-17
'Οταν οι Απόστολοι ήταν στην Ιερουσαλήμ, αυτοί, και πολλοί
άλλοι, με χαρά πληρώθηκαν με__________ το Άγιο
Πνεύμα και άρχισαν να μιλούν με καθώς το Πνεύμα έδινε
σ' αυτούς την ικανότητα ή την έμπνεύση υα μιλούν. Και τότε τα
έκπληκτο πλήθος που μαζεύτηκε, και ήταν από διάφορα έθνη,
τους άκουσε να μιλούν με γλώσσες και ρώτησαν «Τι σημαίνει
αυτό;». Τότε ο Πέτρος τους εξήγησε την επερχόμενη υπόσχεση
του Αγίού Πνεύματος και συνέχισε κηρύττοντας τα Χριστό και
το πρωτότυπο αποστολικό σχέδιο της σωτηρίας.
Πράξεις β:36-39
"Οταν οι άνθρωποι άκουσαν τα λόγια τον Πέτρου πίστεψαν ότι
ο Ιησούς Χριστός ήταν ο Κύριος και ο Σωτήρας τους,
μετάνιωσαν για τις αμαρτίες τους και ρώτησα τον Πέτρο και
τους Αποστόλούς τι να κάνουν. Ο Πέτρος απάντησε
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κηρύττοντας τι μήνυμα πού ο Ιησούς διέταξε να κηρύξουν στο
Λουκά κδ: 15-49.
Σύμφωνα με τα προηγούμενα ας μελετήσουμε τα τρία στοιχεία
του σχεδίου της σωτηρίας που ο Πέτρος κήρυξε στο εδάφιο 38:
ΜΕΤΑΝΟΙΑ
2. ΑΦΕΣΗ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΜΕ ΤΟ ΒΑΠΤΙΣΜΑ
ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ.
3. Η ΔΩΡΕΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
1.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πράξεις β: 38 είναι η εκπλήρωση των δύο
προϋποθέσεων που ο Ιησούς αναφέρθηκε στον Ιωάννη y: 5 και
πού είναι αναγκαία για να εισέλθούμε στη Βασιλείς των
Ουρανών!
Τώρα ας μελετήσούμε μέσα στο Βιβλίο των Πράξεων
παραδείγματα ανθρώπων ποι αναγεννήθηκαν με τον τρόπο
που ο Ιησούς παράγγειλε στους αποστόλους Του ...
Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΗΡΥΤΤΕΙ ΣΤΟΥΣ ΣΑΜΑΡΕΙΤΕΣ ΣΤΙΣ
ΠΡΑΒΕΙΣ Η'
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μερικοί άνθρωποι όταν νιώθουν τη χαρά ή
όταν πιστεύουν στον Ιησού ή όταν βαπτίζονται λένε ότι
συγχρόνως βαπτίζονται και με Άγιο Πνεύμα. Άλλά ας δούμε
τι λέει ο λόγος τον Θεού πάνω σ' αυτό;
Πράξεις η:5-8 Αισθανόντουσαν μεγάλη χαρά;

Ναι "Οχι

Εδ. 12

Ναι Όχι

Πίστευαν στον Ιησού Χριστό;
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Εδ. 14-17

Βαπτιζόντούσαν με Πνεύμα Άγιο;

Ναι "Οχι

Λάμβαναν το Άγιο Πνεύμα σαν μια
ξεχωριστή και διαφορετική εμπειρία;

Ναι "Οχι

Ο ΠΕΤΡΟΣ ΚΗΡΥΤΤΕΙ ΣΤΑ ΕΘΝΗ ΣΤΙΣ ΠΡΑΒΕΙΣ Ι'
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μερικοί άνθρωποι λένε ότι το να είσαι
Θρησκευόμενος είναι αρκετό, ή ότι το πνευματικό βάπτισμα με
γλώσσες ήταν μόνο για τις Ημέρες της Πεντηκοστής. Εάν η Γραφή
λέει ότε αυτό είναι αλήθεια τότε είναι. Αλλά εάν η Γραφή μας
δείχνει δια μέσου της εμπειρίας του Κορνήλιου ότι δεν είναι
αλήθεια τότε δεν είναι.
Πράξεις ι:1-2 'Ηταν ο Κορνήλιος θρησκευόμενο άτομο; Ναι
Όχι
Εδ. 5-6Ο Θεός είχε κι άλλα πράγματα
ετοιμασμένα για τον Κορνήλιο;Ναι 'Οχι
Εδ. 44-46'Ελαβαν το Άγιο Πνεύμα
και μίλησαν σε γλώσσες
Όχι
μετά την ημέρα της Πεντηκοστής;
Εδ. 47-48Χρειαζόταν ακόμη να βαπτιστούν
στο όνομα τον Ιησού;

Ναι

Ναι Όχι

Ο ΠΑΥΛΟΣ ΚΗΡΥΤΤΕΙ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
ΣΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Ι'
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πολλοί άνβριυποι που είναι χριστιανοί δεν έχουν
ακούσει ποτέ, για την υπόσχεση του Άγιου Πνεύματος. Κάποιοι
άλλοι λένε ότι δεν είναι απαραίτητο να βαπτιστούν στο νερό. Κατ
άλλοι λένε ότι δεν έχει σημασία σε ποιο όνομα βαπτίςοrταε. Εάν η
9

Βίβλος λέει πως είναι σημαντικό είναι σημαντικό.
Πράξεις ιθ:1-2
'Ηταν μεν μαθητές αλλά είχαν ακούσει ότι
πρέπει να βαπτισθούν με το Άγιο Πνεύμα:
ΝαιΌχι
Εδ. 3-5

Εδ. 6

Αυτοί που είχαν βαπτιστεί από τον Ναι 'Οχι
Ιωάννη τον Βαπτιστή έπρεπε να
βαπτιστούν ξανά στο Όνομα του Ιησού;
Η πλήρωση με το Άγιο Πνεύμα
συνοδευόταν με το αρχικό στοιχείο της
ομιλίας σε ξένες γλώσσες;
Ναι 'Οχι

Ανακαλύψαμε πως οι Απόστολοι δίδαξαν το παρακάτω
σωτηριακό μήνυμα: ... Τη ζωή του Χριστού και το θάνατό
Τον, την ταφή και την ανάστασή
Του.
.. Μετάνοια ενώπιον τον Θεού και πίστη στον Ιησού Χριστό
το Σωτήρα. Βάπτισμα στο νερό στο όνομα του Ιησού
Χριστού.
.. Η δωρεά τον Αγίου Πνεύματος (που συνοδευόταν με
το αρχικό γεγονός της ομιλίας σε ξένες γλώσσες.)
Τώρα ας διαβάσουμε για το κήρυγμα της σωτηρίας που εξάγγειλαν
οι Απόστολοι στο Βιβλίο των Πράξεων. Θα το ανακαλύψουμε
μελετώντας τις επιστολές (γράμματα) που έγραψαν στους μαθητές
τους.
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Μελετώντας Τις Επιστολές
Οπως διαβάζουμε στις Επιστολές Θα προσέξούμε πόσο
δυναμικά ένιωθαν οι Απόστολοι όταν κήρντταν το Ευαγγέλιο
(καλά νέα) της σωτηρίας. Αυτό δεν γινόταν επειδή ήθελαν να
κρίνουν τους ανθρώπους. 'Ηξεραν ότι οι άνθρωποι Θα
κρίνονταν από το Λόγο του Θεού.
Τι είπε ο Πέτρος;
«Αφού λοιπόν καθαρίσατε τις ψυχές σας με την υπακοή της
αλήθειας... επειδή αναγεννηθήκατε... από το λόγο τον Θεού.
και αυτός είναι ο λόγος που ευαγγελίστηκε εις εσάς.»
(Α'Πέτρου α:22-25)
Η Υπακοή στο Λόγο Του Θεού καθαρίζει τις ψυχές μας!
Ο Πέτρος έκανε μια Ερώτηση:
«Και αν ο δίκαιος μόλις σώζεται, ο ασεβής και ο αμαρτωλός
που Θα φανεί;» (Α' Πέτρου δ: ] 7-18)
Ο Παύλος Έδωσε Την Απάντηση:
«Ο Κύριος Θα αποκαλυφθεί από τον ουρανό μαζί με τους
αγγέλους της δύναμής τον, μέσα σε φλόγα φωτιάς, κάνοντας
εκδίκηση σ' αυτούς που δε γνωρίζουν το Θεό, και σ' αυτούς που
δεν υπακούν στο ευαγγέλιο τον Χριστού. Οι οποίοι Θα
τιμωρηθούν με αιώνιο όλεθρο από το πρόσωπο του Κυρίου και
τη δόξα της δυνάμεως του.» (Β' Θεσσαλονικείς α:7-9)
Για να έχουμε αιώνια ζωή είναι σημαντικό να υπακούμε στο
ευαγγέλιο!
Τι Είπε Ο Παύλος;
«Υπάρχουν μερικοί που σας ταράζούν, και θέλουν να
μετατρέψούν το ευαγγέλιο τον Χριστού. Αλλά, και αν εμείς ή
ένας άγγελος από τον ουρανό κηρύξει σ' εσάς ένα άλλο
ευαγγέλιο από εκείνο που σας κηρύξαμε ας είναι ανάθεμα. Όπως
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είχαμε πει πρωτύτερα λέω και τώρα ξανά : Αν κάποιος κηρύξει σε
σας ένα άλλο ευαγγέλιο παρά εκείνο που παραλάβατε ας είναι
ανάθεμα.» (Γαλάτες α:7-9)
Υπάρχει μόνο ένα ευαγγέλιο!
Τι Είπε Ο Ιάκωβος;
«Δεχθείτε με πραότητα το λόγο που φυτεύτηκε μέσα σας, αυτόν
που μπορεί να σώσει τις ψυχές σας. Γίνεστε δε εκτελεστές του
λόγου και όχι μονάχα ακροατές, εξαπατώντας τον εαυτό σας.
Επειδή εάν κάποιος είναι, ακροατής του λόγου και όχι εκτελεστής,
αυτός μοιάζει με άνθρωπο που κοιτάζει το φυσικό του
πρόσωπο σ' έναν καθρέφτη. Επειδή, κοίταξε τον εαυτό του, και
αναχώρησε και αμέσως λησμόνησε ποιος ήταν.» (Ιάκωβος α:2124)
Ο Λόγο ς είναι ικανός να σώσει τις ψυχές μας.
0 ΙΑΚΩΒΟΣ ΜΑΣ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΑΝ, ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ
ΕΑΥΤΟΥΣ ΜΑΣ ΜΕΣΑ ΑΠΌ ΤΟΝ ΚΑΘΡΕΦΤΗ ΤΟΥ
ΛΟΓΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΟΥΜΕ. ΤΩΡΑ ΑΣ
ΣΚΕΦΤΟΥΜΕ ΤΙ ΟΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΜΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ
ΑΚΟΥΣΑΜΕ ΚΑΙ ΜΑΘΑΜΕ..
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Συμπέρασμα
ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ότι ο Λόγος του Θεού είναι αληθινός και θα
μας κρίνει; ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο
Κύριος και ο Σωτήρας;
ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ότι είναι αναγκαίο να μετανοήσεις ,να φύγεις από την
αμαρτία και να δώσεις τη ζωή σου στο Χριστό;
ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ότι το βάπτισμα στο νερό στο όνομα του Ιησού
Χριστού είναι ο βιβλικός τρόπος για να βαπτιστείς;
ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ότι το βάπτισμα με Άγιο Πνεύμα είναι και για σένα
σήμερα και πως όταν το λάβεις Θα μιλάς σε γλώσσες όπως
ακριβώς γινόταν στη Βίβλο;
ΕΑΝ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ Σ' ΑΥΤΑ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣΟΥ ΑΜΕΣΩΣ
ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΖΗΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΘΕΟ ΝΑ ΣΟΥ ΕΠΙΤΡΕΨΕΙ
ΝΑ ΖΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΓΙΑ ΣΕΝΑ!
----------------------------------------------------------------Συμπληρωματικά
Εδάφια Για Μελέτη
(1)

(2)

Ματθαίος ζ:13-24
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Θεός μας προειδοποιεί για τους
ψευδοπροφήτες
και ότι είναι σημαντικό να είμαστε εκτελεστές του Λόγου
και όχι μόνο ακροατές.
Ματθαίος ις:15-19
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τα κλειδιά της βασιλείας των ουρανών
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δόθηκαν στον Πέτρο λόγο της αποκαλύψεως του για το
ποιος ήταν ο Ιησούς.
Μερικά ακόμη εδάφια που αναφέρονται στη μεγάλη
εντολή:
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο Ματθαίο κη:18-20 η λέξη όνομα είναι
μοναδική σ' αυτή την εντολή τον βαπτίσματος. Οι Απόστολοι
υπάκουσαν σ' αυτήν την εντολή όταν βάπτιζαν μόνο στο
όνομα του Ιησού και δεν χρησιμοποίησαν τούς τίτλους που
αναφέρονται εδώ. (Βλέπε Πράξεις δ:12). Στο Μάρκο ις:1518 τονίζει την σπουδαιότητα τον βαπτίσματος στο νερό και
περιγράφει τα σημεία που θα ακολουθούν αυτούς που
πιστεύουν.
(3)

(4)

(5)

(6)

Ματθαίος ις:15-19
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Πέτρος χρησιμοποιεί τα «κλειδιά» που του
δόθηκαν για να ανοίξει την πόρτα της βασιλείας
κηρύττοντας το αυθεντικό αποστολικό μήνυμα της
σωτηρίας για πρώτη φορά.
Πράξεις η:35-39
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Φίλιππος πρέπει να είχε αναφερθεί στο
βάπτισμα όταν μίλησε για τον Ιησού στον Αιθίοπα
αξιωματούχο γιατί αυτός του ζήτησε να βαπτιστεί στο νερό.
Η Ελληνική ρίζα της λέξης βαπτίζω είναι βάπτω που στη
κυριολεξία σημαίνει «να καλυφτώ όλος με νερό, να
βουτήξω».
(Βλέπε επίσης Ρωμαίούς ς:3,4)
Πράξεις ι:34-43 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο Πέτρος κήρυξε τη ζωή
και την εξουσία τον Ιησού καθώς
επίσης το Θάνατό και την ανάσταση Του .

(7) Α' Πέτρου γ:20-21
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σύμφωνα με τον Πέτρο, το βάπτισμα είναι ένα
ουσιώδες
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κομμάτι για τη σωτηρία της ψυχής μας.
Σας ενθαρρύνουμε να διαβάσετε τιχ Ευαyyέλτα, τις Πράξεις
κατ τις Επιστολές εκτενέστερα μέσα από τον Λόγο Τον
Θεού... και να συνεχίσετε να βαδίζετε «Μέσα στο Θαυμαστό
Του Φως»!
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