ΔΙΑΣΩΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΤΕΝΟΧΩΡΙΑ
Σημείωση για τον ομιλητή:
Με θέρμη και πεποίθηση, να εξηγήσεις την υπόσχεση της Αγίας Γραφής για την επερχόμενη απελευθέρωση.
Να εκφράσεις την εμπιστοσύνη σου σε αυτή την υπόσχεση και να δείξεις τι πρέπει να κάνουμε για να
απελευθερωθούμε όταν ο Ιεχωβά καταστρέψει το παρόν πονηρό σύστημα πραγμάτων
Η ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (3 λεπτά)
Ο Ιεχωβά καθάρισε τη γη από τους ασεβείς ανθρώπους στις ημέρες του Νώε, και ο Λόγος του μας διαβεβαιώνει ότι
σύντομα θα καταστρέψει όλους όσους καταστρέφουν τη γη σήμερα (2Πε 2:5· 3: 5 -7· Απ 11:18)
Αυτός εκπλήρωσε τη διαθήκη του, ή αλλιώς την υπόσχεσή του, να διαφυλάξει τον Νώε και την οικογένειά του από
τον Κατακλυσμό (Γε 6: 18· 7:1· it-1 σ. 758 ¶3· σ. 759 ¶2)
Μπορούμε να εμπιστευόμαστε την υπόσχεση της Γραφής ότι ο Ιεχωβά θα διασώσει όλους όσους καταφεύγουν σε
αυτόν (Ψλ 37: 39, 40)
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ (5 λεπτά)
Η κρίση του Ιεχωβά εναντίον των Σοδόμων και των Γομόρρων “θέτει ένα παράδειγμα μελλοντικών πραγμάτων”
[Διάβασε 2 Πέτρου 2: 6 -8]
Λόγω της συμπόνιας του, ο Ιεχωβά έστειλε ουράνιους αγγελιοφόρους για να πιέσουν τον Λωτ και την οικογένειά
του να εγκαταλείψουν εκείνο το μέρος ευθύς αμέσως. Ο Ιεχωβά διέσωσε τον δίκαιο Λωτ ενώ αποτέφρωσε τις
πόλεις των Σοδόμων και των Γομόρρων (Γε 19: 12 -17, 24, 25)
Ο απόστολος Πέτρος θεωρούσε την απελευθέρωση του Λωτ αδιάψευστη επιβεβαίωση της ικανότητας και της
επιθυμίας που έχει ο Ιεχωβά να διασώζει ανθρώπους θεοσεβούς αφοσίωσης [Διάβασε 2 Πέτρου 2:9]
Οι σύγχρονοι αγγελιοφόροι μεταδίδουν με συμπόνια και ζήλο τα καλά νέα σχετικά με την απελευθέρωση σε
ανθρώπους παντού, παρακινώντας τους να εκζητούν τον Ιεχωβά προτού έρθει το τέλος (Σοφ 2:2, 3· Ματ 24:14)
ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΟ “ΚΑΙΡΟ ΣΤΕΝΟΧΩΡΙΑΣ” (12 λεπτά)
Ο Ιεχωβά ενέπνευσε τον προφήτη Δανιήλ να γράψει για έναν “καιρό στενοχώριας” που θα οδηγούσε στην
καταστροφή του παρόντος πονηρού συστήματος πραγμάτων [Διάβασε Δανιήλ 12:1]
Ο επικείμενος καιρός στενοχώριας αναφέρεται επίσης ως «μεγάλη θλίψη» (Ματ 24:21)
Το ξέσπασμά της θα συγκλονίσει πολλούς, ωστόσο οι Γραφές προλέγουν ότι «το θηρίο», το οποίο συμβολίζει
τα Ηνωμένα Έθνη, θα επιτεθεί στη “Βαβυλώνα τη Μεγάλη”, την παγκόσμια αυτοκρατορία της ψεύτικης
θρησκείας (Απ 17:5, 16-18· w13 15/7 σ. 4, 5 ¶6, 7)
Αυτό σηματοδοτεί την έναρξη της “μεγάλης θλίψης” και του καιρού της παγκόσμιας στενοχώριας
«Στη διάρκεια εκείνου του καιρού» της παγκόσμιας στενοχώριας θα υπάρξει “διαφυγή” για όσους υπηρετούν τον
Ιεχωβά
Η απελευθέρωση θα εξαρτηθεί από την υπακοή στις οδηγίες του Λόγου του Θεού και της οργάνωσής του
(w12 15/4 σ. 26 ¶16)
Ο προειπωμένος «καιρός στενοχώριας» θα αποκορυφωθεί στον πόλεμο του Αρμαγεδδώνα (Απ 16: 14, 16)
Εκείνον τον καιρό, ο Μιχαήλ, ο οποίος είναι ο Ιησούς Χριστός με ουράνια δύναμη, θα «σηκωθεί» για να
αναλάβει δράση στο όνομα του Ιεχωβά ως ανίκητος Πολεμιστής-Βασιλιάς (2Θε 1: 6 -8· w10 1/4 19· dp
σ. 288, 289 ¶4-6)
Θα εξαλείψει την πονηρία από τη γη και θα ανοίξει τον δρόμο για να διαφυλαχτεί «ένα μεγάλο πλήθος» από
τον Αρμαγεδδώνα και να εισέλθει στον νέο κόσμο (Απ 7:9, 10, 14)
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕΙΤΕ ΤΩΡΑ ΓΙΑ ΔΙΑΣΩΣΗ (10 λεπτά)
Στην προφητεία του Δανιήλ, τα ονόματα όσων διαφεύγουν αναφέρεται ότι είναι “γραμμένα στο βιβλίο” (Δα 12:1·
dp σ. 290 ¶7)
Το «βιβλίο» αντιπροσωπεύει το γεγονός ότι ο Ιεχωβά θυμάται εκείνους που κάνουν το θέλημά του
Ο Ιεχωβά ποτέ δεν θα ξεχάσει ούτε θα εγκαταλείψει τους οσίους του (Ψλ 37:28)
Επειδή η ημέρα του Ιεχωβά έρχεται «σαν κλέφτης», χρειάζεται να επαγρυπνούμε πνευματικά
[Διάβασε 2 Πέτρου 3: 10 -13] (w10 15/7 3-7)
Μπορούμε να το πετύχουμε αυτό κάνοντας έργα θεοσεβούς αφοσίωσης (w10 15/7 σ. 11 ¶17-19)

Μελετώντας τη Γραφή και μεταδίδοντας τα όσα μαθαίνουμε σε άλλους (Ματ 28: 19, 20)
Δείχνοντας με τη διαγωγή μας ότι αγαπάμε τον Θεό και ότι είμαστε αποφασισμένοι να παραμείνουμε
προσκολλημένοι σε εκείνον (1Χρ 29:17)
Προσευχόμενοι σε εκείνον από καρδιάς (Φλπ 4:6, 7)
Μη παύοντας να παρακολουθούμε τις Χριστιανικές συναθροίσεις (Εβρ 10: 24, 25)
Σύντομα όλα τα προβλήματα που πλήττουν τώρα την ανθρώπινη οικογένεια θα εκλείψουν για πάντα (Ησ 65: 17·
Απ 21:4, 5)
Είθε όλοι μας να συνεχίσουμε να μελετούμε τον Λόγο του Θεού και να υπακούμε σε αυτόν, προσμένοντας τον
Ιεχωβά και την απελευθέρωση που υποσχέθηκε εκείνος σε έναν νέο κόσμο απαλλαγμένο από στενοχώρια (Ησ
30:18)
[Να παραμείνεις πιστά προσκολλημένος στην ύλη του σχεδίου και να τηρήσεις τον χρόνο που έχει δοθεί για τον κάθε υπότιτλο.
Δεν χρειάζεται να διαβαστούν ή να σχολιαστούν όλα τα εδάφια που αναφέρονται. Βλέπε βιβλίο Σχολή Θεοκρατικής Διακονίας,
σ. 52-55, 166-169]
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