ΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΑ -ΠΙΣΤΕΥΟΥΜ Ε ΣΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟ
ΔΙΑΛΕΞΗ ΠΡΩΤΗ
ΙΗΣΟΥΣ, Ο ΛΥΤΡΩΤΗΣ
Οδηγός Μ ελέτης

Περιεχόμενα

Περίγραμμα – Ένα περίγραμμα του μαθήματος,
Σημειώσεις – Ένα πρότυπο που παρέχει: το περίγραμμα το μαθήματος; σημειώσεις
κλειδιά, αποσπάσματα και περιλήψεις του μαθήματος, και χώρο για γράψιμο
πρόσθετων σημειώσεων.
Ερωτήσεις αναθεώρησης - Ερωτήσεις στα βασικά περιεχόμενα του μαθήματος και
χώρος για το γράψιμο των απαντήσεων. Κατάλληλο για το γράψιμο εργασιών και τεστ.
Ερωτήσεις εφαρμογής – Ερωτήσεις που συνδέουν το περιεχόμενο του μαθήματος με
την χριστιανική ζωή, την θεολογία και την διακονία, κατάλληλο για συζητήσεις σε
γκρουπ, γραπτές εργασίες και τεστ .
Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτό το μάθημα και τον οδηγό σπουδών

·

Πριν να δείτε το μάθημα

o Προετοιμασία – Ολοκληρώστε τα αναγνώσματα.
o Διαλλείματα διαγράμματος – Εξετάστε που αρχίζει και που τελειώνει το κομμάτι που ακούτε. Οι
διαλέξεις έχουν συμπυκνωμένες πληροφορίες, γι’ αυτό ίσως να θέλετε να κάνετε κάποια διαλλείματα. Τα
διαλλείματα θα πρέπει να σχεδιαστούν σύμφωνα με τους κύριους διαχωρισμούς του περιγράμματος στις
ενότητες.
·

Καθώς βλέπεις το μάθημα

o Σημειώσεις - Χρησιμοποιήστε τα τμήματα των σημειώσεων για να ακολουθήσετε το μάθημα και να
κρατήσετε συμπληρωματικές σημειώσεις. Πολλές από τις κύριες ιδέες συνοψίζονται ήδη στις σημειώσεις
αλλά να κάνεις και τις δικές σου συμπληρωματικές σημειώσεις. Θα πρέπει επίσης να προσθέσετε
λεπτομέρειες που θα σας βοηθήσουν να θυμάστε , να περιγράψετε και να υπερασπίζεστε τις κύριες ιδέες.
o Παύση/επανάληψη μέρων του μαθήματος – Ίσως να βρείτε χρήσιμο να κάνετε παύση ή
επανάληψη σε συγκεκριμένα σημεία προκειμένου να γράψετε συμπληρωματικές σημειώσεις,
ξαναδείτε δύσκολες έννοιες, ή συζητήστε τα σημεία που σας ενδιαφέρουν.
·

Αφού έχετε δει τα μαθήματα
• Ερωτήσεις αναθεώρησης – Απαντήστε στις ερωτήσεις αναθεώρησης στο χώρο που υπάρχει. Οι
ερωτήσεις αναθεώρησης θα είναι καλύτερο, να τις συμπληρώσει ο καθένας μόνος και όχι σαν
ομάδα.
• Ερωτήσεις εφαρμογής - Οι ερωτήσεις εφαρμογής είναι κατάλληλες για γραπτές εργασίες ή
θέματα για συζήτηση. Για τις γραπτές εργασίες συνιστάτε οι απαντήσεις να μην ξεπερνούν την μία
σελίδα.
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ΗΣΟΥΣ, Ο ΛΥΤΡΩΤΗΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΜ Μ Α
Ι. Εισαγωγή
ΙΙ. Ο Προαιώνιος Λυτρωτής
Α. Η Θεότητα του Χριστού Προαιωνίως
1.Οι Σαφείς Διακηρύξεις της Θεότητας του Χριστού
2. Η Χρήση της Παλαιάς Διαθήκης αποδεικνύει την

προαιωνιότητα του Ιησού

3. Οι θείες ιδιότητες του Ιησού προαιωνίως
Β. Η Τριαδικότητα του Θεού Προαιωνίως
1.Οι Οντολογικές Προσεγγίσεις της Αγίας Τριάδας
2.Οι Οικονομικές Προσεγγίσεις της Αγίας Τριάδας
Γ. Η Προαιώνια Βουλή του Χριστού
ΙΙΙ. Ο Λυτρωτής στη Δημιουργία
Α. Το Έργο του Υιού κατά την Εβδομάδα της Δημιουργίας
Β. Το Έργο του Υιού κατά τη Πτώση του Ανθρώπου
1.Οι Ατομικές Συνέπειες της Πτώσης
2.Οι Παγκόσμιες Συνέπειες της Πτώσης
3. Το έργο του Υιού για να δώσει ο Θεός Ελπίδα στον Άνθρωπο
IV. Ο Λυτρωτής στην Ιστορία
Α. Η Αγάπη είναι το κίνητρο του Λυτρωτή
1. Η Αγάπη είναι το κίνητρο στην Αγία Τριάδα
2. Κίνητρο του Υιού ήταν η αγάπη του Θεού για τη δημιουργία
3. Κίνητρο του Υιού η αγάπη του Θεού για τους πιστούς
Β. Ο Λυτρωτής εκπλήρωσε τις υποσχέσεις της απολύτρωσης
Γ. Το έργο του Υιού στην Απολύτρωση
1. Η εγκαθίδρυση της Βασιλείας είναι μέρος του απολυτρωτικού έργου
2. Η υπακοή στον Πατέρα μέρος του απολυτρωτικού έργου
3. Η ανάσταση του Ιησού μέρος του απολυτρωτικού έργου
4. Η ανάληψη του Ιησού μέρος του απολυτρωτικού έργου
V. Ο Λυτρωτής στη Συντέλεια
Α. Η Δεύτερη Έλευση
Β. Τα γεγονότα της Δεύτερης Έλευσης
1. Η Γενική Ανάσταση
2. Η Τελική Κρίση
3. Η Ανακαίνιση της Δημιουργίας
Γ. Τα αποτελέσματα
1. Η Δόξα του Θεού
2. Η Χαρά της Λύτρωσης
VI. Συμπέρασμα
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Σημειώσεις
Εισαγωγή

Το δόγμα του Χριστού είναι γνωστό και ως Χριστολογία: Ο Ιησούς λυτρώνει τους αμαρτωλούς, κι
εξασφαλίζει την τελική αποκατάσταση της δημιουργίας για την δική μας απόλαυση και για τη δόξα του Θεού.

Ι. O ΠΡΟΑΙΩΝΙΟΣ ΛΥΤΡΩΤΗΣ
Το Δεύτερο Πρόσωπο της Τριάδας, το οποίο γνωρίζουμε ως τον Ιησού Χριστό, είναι ο αιώνιος Θεός μας.

Α. Η ΘΕΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΡΟΑΙΩΝΙΩΣ
Η Γραφή διδάσκει ότι ο Ιησούς υπήρχε ως Θεός προαιωνίως. Εβραίους 13:8: «Ο Ιησούς Χριστός είναι
ο ίδιος χτες, σήμερα και για πάντα» (Εβραίους 13:8).
1. ΟΙ ΣΑΦ ΕΙΣ ΔΙΑΚΥΡΗΞΕΙΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ
- Ιωάννη 20:28, «ο Θεός μου».
- Τίτο 2:13, «ο μεγάλος Θεός μας και σωτήρας μας, Ιησούς Χριστός».
- Β΄ Πέτρου 1:1, «η αγάπη του Θεού και σωτήρα μας Ιησού Χριστού ».
- Α΄ Ιωάννη 5:20, «ο αληθινός Θεός, αυτός είναι η αιώνια ζωή ».
- Ιωάννη 1:1, «Απ’ όλα πριν υπήρχε ο Λόγος κι ο Λόγος ήτανε με το Θεό, κι ήταν Θεός ο
Λόγος».
2. Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΑΙΩΝΙΑ ΘΕΟΤΗΤΑ
ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
Οι συγγραφείς της Καινής Διαθήκης αναγνώριζαν τον Ιησού ως Θεό και τον ταύτιζαν με τον «Κύριο» της
Παλαιάς Διαθήκης.
3. ΟΙ ΘΕΙΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΡΟΑΙΩΝΙΩΣ
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Οι συγγραφείς της Καινής Διαθήκης του απέδωσαν θείες ιδιότητες – τις οποίες μόνο ο Θεός μπορεί να έχει.
Για παράδειγμα, Εβραίους 1:2-3: «σ’ αυτούς εδώ τους έσχατους καιρούς μίλησε σ’ εμάς μέσω
του Υιού. Αυτόν, δια του οποίου ο Θεός δημιούργησε το σύμπαν, τον όρισε κληρονόμο
πάντων. Αυτός είναι η ακτινοβολία του θεϊκού μεγαλείου και η τέλεια έκφραση της θεϊκής
υπόστασης, κι αυτός συγκρατεί το σύμπαν με τη δύναμη του λόγου του.»
Ο Υιός ασκεί την άπειρη, δημιουργική και μόνιμη δύναμη του Θεού.
Και στον Ιωάννη 1:1-2 επιβεβαιώνεται η θεότητα του Ιησού με παρόμοιο τρόπο όταν γράφει: «Απ’ όλα
πριν υπήρχε ο Λόγος… απ’ την αρχή ήταν αυτός με τον Θ εό.»

Β. Η ΤΡΙΑΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΡΟΑΙΩΝΙΩΣ
Ο Θεός είναι τριπλός, κατά μία έννοια, κι ένας, κατά μια άλλη.
Ο όρος πρόσωπο αναφέρεται σε μια διακριτή, συνειδητή, προσωπικότητα.
Και ο όρος «ουσία» αναφέρεται στην βασική φύση ή υπόσταση του Θεού απ’ την οποία ο Θεός αποτελείται.
1. ΟΙ ΟΝΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ
Η λέξη «οντολογικός» σημαίνει «σε σχέση με την ύπαρξη, με την οντότητα».
Και Τα τρία πρόσωπα του Θεού μοιράζονται την ίδια θεία ουσία.
Και τα τρία πρόσωπα κατέχουν τις ίδιες θείες ιδιότητες, όπως ότι είναι αιώνιος, αμετάβλητος και άπειρος.
Στη προς Φιλιππησίους 2:5-8, ο Παύλος γράφει για μια πτυχή αυτής της Τριαδικότητας ως εξής:
«Να υπάρχει μεταξύ σας το ίδιο φρόνημα που είχε κι ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος, αν και
ήταν Θεός, δε θεώρησε την ισότητά του με το Θεό αποτέλεσμα αρπαγής, αλλά τα
απαρνήθηκε

όλα,

πήρε

μορφή

δούλου

κι

έγινε

άνθρωπος,

και

όντας

πραγματικός

άνθρωπος ταπεινώθηκε θεληματικά υπακούοντας μέχρι θανάτου, και μάλιστα θανάτου
σταυρικού».
Ο Υιός μοιράζεται τη θεία φύση ή ουσία με τον Θεό Πατέρα. Και άλλες περικοπές δηλώνουν ότι ισχύει το
ίδιο για το Άγιο Πνεύμα. Όπως είπε ο Ιησούς στο κατά Ιωάννη 10:30 «Εγώ κι ο Πατέρας είμαστε ένα».
2. «ΟΙΚΟΝΟΜ ΙΚΕΣ» ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ
Η λέξη «οικονομία» σημαίνει «σε σχέση με τη διαχείριση του σπιτιού».
Όπως έχουμε δει, από την οντολογική πλευράο Υιός υποτάσσεται στο θέλημα του Πατέρα, κι έχει εξουσία
πάνω στο Άγιο Πνεύμα. Όπως είπε ο Ιησούς στο Ιωάννης 6:38, «εγώ κατέβηκα από τον ουρανό για
να κάνω όχι ό,τι θέλω εγώ, αλλά αυτό που θέλει εκείνος που μ’ έστειλε».
Κι επίσης είπε στο Ιωάννης 8:28-29, «..εγώ είμαι αυτός που πραγματικά είμαι κι ότι δεν κάνω
τίποτα από μόνος μου, αλλά τα λέω αυτά όπως με δίδαξε ο Πατέρας. Κι αυτός που μ’
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έστειλε είναι πάντοτε μαζί μου, δε με άφησε μόνον μου ο Πατέρας, γιατί εγώ κάνω πάντα
αυτά που του είναι ευάρεστα».
Ο Υιός μίλησε για την εξουσία που είχε πάνω στο Άγιο Πνεύμα στο Ιωάννης 15:26, όπου είπε τα εξής:
«Όταν έρθει ο Παράκλητος, που θα σας τον στείλω εγώ από τον Πατέρα, το Πνεύμα της
Αλήθειας, που εκπορεύεται από τον Πατέρα, αυτός θα ερμηνεύσει την αποστολή μου ».
Ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα συμφωνούν πάντοτε. Ταυτίζονται στη σκέψη.

Γ. Η ΠΡΟΑΙΩΝΙΑ ΒΟΥΛΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ
Ο θεολογικός όρος «προαιώνια βουλή», η οποία πολύ συχνά ονομάζεται «αιώνιο διάταγμα», αναφέρεται
στα σχέδια του Θεού για το σύμπαν, τα οποία είχαν οριστεί πριν από το έργο της δημιουργίας.
Η πρόγνωση, αναφέρεται στην γνώση του Θεού πριν από τη δημιουργία, για γεγονότα που θα συνέβαιναν
στην πορεία της ιστορίας. Ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα είναι παντογνώστες. Και η γνώση τους
εκτείνεται στο μέλλον. Την διδασκαλία αυτή, την συναντούμε στον Ησαΐα 42:7, 45:11-13 και στις Πράξεις
15:17, 18.
Ο σκοπός του Θεού: ότι ο Θεός δημιούργησε το σύμπαν ώστε να δείξει και να μεγαλύνει τη δόξα του μέσω
της εν Χριστώ βασιλείας του. Το σκοπό αυτό συναντούμε σ’ όλη τη Γραφή, Ψαλμοί 145:1-21, Α Τιμοθέου
1:17, Εβραίους 1:1-13, Α Πέτρου 1:20-2:9 και Αποκάλυψη 1:5-6.
Η Διαθήκη της Λύτρωσης: η προαιώνια βουλή του Θεού σχετικά με την ένδοξη βασιλεία του.

ΙΙ. Ο ΛΥΤΡΩΤΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
Η περίοδο της δημιουργίας, που ξεκινάει με την εβδομάδα της δημιουργίας και τελειώνει με την πτώση του
ανθρώπου και την εκδίωξη του από τον κήπο της Εδέμ. Τα γεγονότα αυτά αναφέρονται πολύ συχνά σε όλη
τη Βίβλο. Όμως το πιο σημαντικό μέρος όπου η Βίβλος τα περιγράφει είναι στη Γένεση 1-3.

Α. ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ
Ο Υιός υπήρχε δίπλα στον Πατέρα στη δημιουργία και ότι ο Πατέρας δημιούργησε τον κόσμο μέσω του
Υιού. Οι αλήθειες αυτές διδάσκονται στον Ιωάννη 1:1-3 και στην Εβραίους 1:2.
Κολοσσαείς 1:16 «επειδή, διαμέσου αυτού κτίστηκαν τα πάντα, αυτά που είναι μέσα στους
ουρανούς και αυτά που είναι επάνω στη γη, τα ορατά και τα αόρατα, είτε θρόνοι είτε
κυριότητες είτε αρχές είτε εξουσίες, τα πάντα κτίστηκαν διαμέσου αυτού και γι’ αυτόν».
Ο Θεός έκανε το σύμπαν όπως άρεσε σ’ Εκείνον – έτσι που συμβάδιζε με τα προαιώνια σχέδια Του για το
σύμπαν.

5	
  
	
  

«Μ ετά είπε ο Θεός: «Ας φτιάξουμε τον άνθρωπο σύμφωνα με την εικόνα τη δική μας και την
ομοίωση, κι ας εξουσιάζει στης θάλασσας τα ψάρια, στου ουρανού τα πτηνά, στα ζώα και
γενικά σ’ όλη τη γη και στα ερπετά που σέρνονται πάνω σ’ αυτήν». Δημιούργησε, λοιπόν, ο
Θεός τον άνθρωπο σύμφωνα με τη δική του την εικόνα, «κατ’ εικόνα Θεού» τον
δημιούργησε, τους δημιούργησε άντρα και γυναίκα ». (Γεν.1:26-27)
Ο Θεός είχε δημιουργήσει το σύμπαν ώστε να μπορεί να είναι η ιδιαίτερη βασιλεία του.
Ο Θεός Υιός είχε ενεργό ρόλο στη δημιουργία με το γεγονός ότι είναι «ο κληρονόμος όλων». Δηλαδή, είναι
ο βασιλιάς ο οποίος θα κληρονομήσει την ιδιοκτησία και την κυριαρχία πάνω σ’ όλη τη δημιουργία.

Β. ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Ο Αδάμ και η Εύα εμπιστεύτηκαν τα λόγια του φιδιού κι ενήργησαν με απιστία προς τη πρόνοια του Θεού
αλλά και στην εντολή Του.
Ο Θεός τιμωρεί την αμαρτία των πρωτόπλαστων με την κατάρα στον Αδάμ, στην Εύα και στο φίδι.
Ο Θεός Υιός ήταν ο Λυτρωτής που υποσχέθηκε ο Θεός ότι, θα ερχόταν να σώσει τον άνθρωπο.
1. Οι Ατομικές Συνέπειες της Πτώσης
Α. ΟΙ ΔΙΑΤΑΡΑΓΜΕΝΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ.
Β. Η ΕΝΟΧΗ
Γ. Η ΔΙΑΦΘΟΡΑ
Δ. ΤΑ ΔΕΙΝΑ, Ο ΠΟΝΟΣ ΚΑΙ Ο ΘΑΝΑΤΟΣ.
Οι κατάρες αυτές δεν ήταν απλώς η αιτία για τον πόνο και τη θλίψη στον άνθρωπο∙ ήταν επίσης εμπόδιο
να εκπληρώσουν τα έργα που ο Θεός τους είχε αναθέσει.
Αν επρόκειτο να εκπληρώσουμε τους σκοπούς του Θεού για τον άνθρωπο, χρειαζόμαστε έναν Λυτρωτή.
2. ΟΙ ΠΑΓΚΟΣΜ ΙΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ ΠΤΩΣΗΣ
Α. Η Καθυστέρηση της Βασιλείας του Θεού
Η πτώση του ανθρώπου καθυστέρησε την προετοιμασία του κόσμου για τη βασιλεία του Θεού και διέφθειρε
την εξουσία μας επάνω στον κόσμο.
«σκεφτείτε ποια πρέπει να είναι η συμπεριφορά σας: Να είναι άγια κι αφιερωμένη στο Θεό,
όσον καιρό θα προσμένετε με ζήλο και λαχτάρα τον ερχομό της ημέρας του Θεού» (Β
Πέτρ.3:11-12).
Β. Η Υποταγή στην Ματαιότητα
Η δημιουργία δεν παράγει πλέον τα καλά πράγματα για τα οποία την είχε προορίσει να παράγει, και ούτε
είναι πλέον ικανή να γίνει ο τέλειος κόσμος τον οποίο είχε προορίσει ο Θεός.
Γ. Το έργο του Υιού για να δώσει ο Θεός Ελπίδα στον Άνθρωπο
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Ο Θεός, συνέχισε να κρατάει τον άνθρωπο στο κέντρο του έργου του.
Υποσχέθηκε να στείλει έναν Λυτρωτή

ΙΙΙ. Ο ΛΥΤΡΩΤΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ
O Πατέρας Θεός όρισε τον Υιό του ως τον Λυτρωτή ο οποίος θα έφερνε σωτηρία στους αμαρτωλούς και θα
αποκαθιστούσε ολόκληρο το δημιουργημένο κόσμο.

Α. Η ΑΓΑΠΗ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΙΝΗΤΡΟ ΤΟΥ ΛΥΤΡΩΤΗ
Tο κίνητρο του Υιού στη λύτρωση είναι «η αγάπη του» - αγάπη για τον Θεό, αγάπη για τη δημιουργία και
αγάπη για τους ανθρώπους.
1.

Το κίνητρο του Υιού ήταν η αγάπη του Θεού μέσα στην Τριάδα

H λυτρωτική αγάπη του Θεού για τους ανθρώπους αποτελεί μια πλευρά της αγάπης του Πατέρα για τον Υιό.
«Μ ας

διάλεξε

πριν

θεμελιώσει

τον

κόσμο,

να

γίνουμε

δικοί

του

δια

του

Χριστού,

αψεγάδιαστοι στην τελική του κρίση. Μ ας προόρισε με την αγάπη του να γίνουμε παιδιά
του δια του Ιησού Χριστού, σύμφωνα με το καλόβουλο για σας θέλημά του, ώστε να τον
υμνούμε για την πλούσια χάρη του, που μας δώρισε δια του αγαπημένου του Υιού.»
Εφες.1:4-6
H αγάπη του Θεού για μας προέρχεται από την αγάπη του Πατέρα για τον Υιό.
H λύτρωσή μας είναι το φυσικό αποτέλεσμα της αγάπης μέσα στη Τριάδα.
2. Το κίνητρο του Υιού ήταν η αγάπη του Θεού για την δημιουργία
H αγάπη του Θεού για τη δημιουργία ήταν κίνητρο για τον ρόλο του Υιού στη Λύτρωση.

«Τόσο πολύ αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε παρέδωσε στο θάνατο το μονογενή του Υιό,
για να μη χαθεί όποιος πιστεύει σ’ αυτόν αλλά να έχει ζωή αιώνια. Γιατί, ο Θεός δεν έστειλε
τον Υιό του στον κόσμο για να καταδικάσει τον κόσμο, αλλά για να σωθεί ό κόσμος δι’
αυτού. Όποιος πιστεύει σ’ αυτόν δεν έχει να φοβηθεί, τη θεϊκή κρίση∙ αυτός όμως που δεν
πιστεύει έχει κιόλας καταδικαστεί, γιατί δεν πίστεψε στο μονογενή Υιό του Θεού » Ιωάν.3:1618.
3. Το κίνητρο του Υιού η αγάπη του Θεού για τους πιστούς
H αγάπη του Θεού για τους πιστούς παρακίνησε τον ρόλο του Υιού στη λύτρωση.

Β. Ο ΛΥΤΡΩΤΗΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΕ ΤΙΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΗΣ
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Οι υποσχέσεις του Θεού είναι αμετάβλητες.
«Η διαθήκη της λύτρωσης», Η Αγία Τριάδα υποσχέθηκε να λυτρώσει τον πεσμένο άνθρωπο.
«Η διαθήκη της χάρης». Η συμφωνία μεταξύ του Πατέρα από τη μια μεριά, και του Υιού και του λυτρωμένου
ανθρώπου από την άλλη.
Η «Αδαμική διαθήκη»: η λύτρωση προσφέρθηκε στον άνθρωπο στο βιβλίο της Γένεσης κεφ.3 εδ. 15,
Η «Διαθήκη της ανανέωσης» που έλαβε χώρα με τον Νώε στη Γένεση κεφ.6-9. Αυτή την περίοδο της
διαθήκης της λύτρωσης, ο Θεός υποσχέθηκε να διατηρήσει τη δημιουργία με σταθερότητα ώστε να
διατηρηθεί η ανθρωπότητα μέχρι να ολοκληρωθεί το λυτρωτικό έργο του Υιού.
Η διαθήκη με τον Αβραάμ, η οποία περιγράφεται στη Γένεση κεφ. 15, 17 επιβεβαιώνεται στη Γένεση 22:
υποσχόταν ότι ένας απόγονος θα ήταν ο λυτρωτής.
«Οι επαγγελίες, λοιπόν, δόθηκαν ως διαθήκη στον Αβραάμ και στον απόγονό του. Η Γραφή
δεν λέει και στους απογόνους όπως θα έκανε αν εννοούσε πολλούς, αλλά μιλάει για έναν:
και στον απόγονό σου. Αυτό ο απόγονος είναι ο Χριστός» (Γαλ.3:16)
«Μωυσαϊκή διαθήκη», ο Θεός ίδρυσε ένα σύστημα θυσιών
«Δαβιδική διαθήκη». ο Θεός υποσχέθηκε ότι ο λυτρωτής θα ήταν απόγονος του Δαβίδ, ο οποίος θα
εισήγαγε τη βασιλεία του Θεού στη γη.
«Νέα διαθήκη», το έργο της λύτρωσης ξεκίνησε και συνεχίζει να εκπληρώνεται.

Γ. ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΗ
Ο Υιός εκπλήρωσε την λύτρωση μέσω του απολυτρωτικού του έργου.
1. Η Εγκαθίδρυση της Βασιλείας είναι μέρος του απολυ τρωτικού έργου του Χριστού
Ο λαός του Θεού ποθούσε την ημέρα όπου ο Θεός θα έφερνε την βασιλεία του στη γη.
Ο Ιησούς

έφερε την βασιλεία του Θεού στη γη στις μέρες του. Ματθαίο 12:28: «έφτασε σε σας η

βασιλεία του Θεού», εννοώντας ότι ήταν ήδη εκεί. Και στον Λουκά κεφ. 16 εδ. 16, δίδαξε
και πάλι ότι οι άνθρωποι έμπαιναν ήδη στη βασιλεία του Θεού, όταν λέει, «ο καθένας
σπεύδει να μπει σ’ αυτήν».

«Η βασιλεία του Θεού δεν έρχεται με τρόπο φανερό σε όλους. Δε θα πούνε «να εδώ είναι»
ή «εκεί», γιατί η βασιλεία του Θεού είναι κιόλας ανάμεσά σας» (Λουκάς 17:20-21)
Τον περιμένουμε ακόμη να τελειώσει εκείνο το οποίο ξεκίνησε – να ολοκληρώσει τη βασιλεία του Θεού.
2. Η Υπακοή στον Πατέρα ένα μέρος του απολυτρωτικού έργου του Υιού
Ο ρόλος του Ιησού ως λυτρωτής μας περιλαμβάνει την επιτυχία Του εκεί όπου απέτυχε ο Αδάμ.
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α. Η παθητική υπακοή του ήταν η υποταγή του σε μια ζωή ταπείνωσης και παθών, με αποκορύφωμα τη
σταύρωσή του.
- ο Ιησούς ήταν ο αντικαταστάτης μας.
- η θυσία του Ιησού επάνω στον σταυρό μας ελευθερώνει από την δίκαια καταδίκη του Θεού.
β. η ενεργητική υπακοή. Αυτή ήταν η δική του ζωή υπακοής σε οτιδήποτε πρόσταζε ο Πατέρας.
- ο Ιησούς υπάκουσε τέλεια στο νόμο του Θεού.
- η «δικανική δικαιοσύνη» που σημαίνει ότι έχουμε διακηρυχθεί δίκαιοι αν και δεν έχουμε
απελευθερωθεί πλήρως από την μόνιμη παρουσία της αμαρτίας.
- ο Θεός μας βραβεύει με τις ευλογίες της σωτηρίας με βάση της υπακοής του Ιησού.
3. Η Ανάσταση του Ιησού είναι μέρος του λυτρωτικού του έργου
Ο Ιησούς νίκησε τον ίδιο τον θάνατο, κι εξασφάλισε την αιώνια σωματική ζωή για εκείνους που έχουν πίστη
σε αυτόν.
«Η αλήθεια όμως είναι πως ο Χριστός έχει αναστηθεί, κάνοντας την αρχή για την ανάσταση
όλων των νεκρών. Γιατί, όπως ο θάνατος ήρθε στον κόσμο από έναν άνθρωπο, έτσι από
έναν άνθρωπο ήρθε και ανάσταση των νεκρών» (Α’ Κορ.15:20-21)
Ο Ιησούς, εγγυήθηκε ότι όλοι όσοι πιστεύουν σ’ αυτόν κι εκείνοι θα αναστηθούν.
4. Η Ανάληψη του Ιησού είναι μέρος του λυτρωτικού του έργου
Μετά την ανάστασή του, ο Ιησούς αναλήφθηκε σωματικά στον ουρανό. Το γεγονός αυτό περιγράφει στον
Λουκά κεφ.24 εδ.50-51 και στις Πράξεις κεφ.1 εδ.3-11.
α. Ο Ιησούς αναλήφθηκε στον ουρανό για να ενθρονιστεί ως βασιλιάς.
β. μεσιτεύει για το λαό του.
«Γιατί ένας είναι ο Θεός κι ένας ο μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, ο άνθρωπος Ιησούς
Χριστός, που πρόσφερε τη ζωή του ως λύτρο για χάρη όλων» (Α Τιμ.2:5-6)
Ο Ιησούς Χριστός, διακονεί μπροστά στον θρόνο του Πατέρα, διασφαλίζοντας ότι τα λύτρα που πλήρωσε
επάνω στο σταυρό εφαρμόζονται στη ζωή μας καθημερινά: «Γι’ αυτό μπορεί να σώζει για πάντα
όσους μέσω αυτού πλησιάζουν το Θεό. Ζει αιώνια, για να μεσιτεύει γι’ αυτούς .» (Εβρ.7:25)

ΙΙΙ. Ο ΛΥΤΡΩΤΗΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΕΛΕΙΑ

Η συντέλεια των ουρανών και της γης είναι ένα από τα γεγονότα που θα συνοδέψουνε το μελλοντικό
ερχομό του Ιησού, και το τελικό στάδιο της σωτηρίας μας :
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-

η καταστροφή όλων των εχθρών του Θεού,

-

η τελική ευλογία του λαού του,

-

και την τέλεια ανακαίνιση της ίδιας της δημιουργίας

Α. Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ
«και θα δουν τον Υιό του Ανθρώπου να έρχεται πάνω στα σύννεφα του ουρανού, με δύναμη
και πολλή λαμπρότητα» (Ματθ.24:30)
«Γιατί, ο ίδιος ο Κύριος με πρόσταγμα, με φωνή αρχάγγελου και με σάλπιγγα Θεού θα
κατεβεί από τον ουρανό και θα αναστηθούν πρώτα αυτοί που πέθαναν πιστοί στο Χριστό»
(Α Θες.4:16)
α. ένας προσωπικός και σωματικός ερχομός. Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός θα επιστρέψει με τον ίδιο τρόπο
με τον οποίο αναλήφθηκε στον ουρανό.
β. η έλευσή του θα είναι δημόσια και ορατή. Όλοι θα τον δουν.
γ. η δεύτερη έλευση του Ιησού θα είναι θριαμβευτική. Θα επιστρέψει ως ένας παντοδύναμος κατακτητής.
δ. ο ερχομός του Ιησού θα είναι ξαφνικός∙ η ημερομηνία της δεύτερης έλευσής του είναι γνωστή μόνο στον
Πατέρα.

Β. ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ
1. Η Γενική Ανάσταση
Όλου όσοι έχουν πεθάνει θα αναστηθούν.
«Πλησιάζει ο καιρός που όλοι οι νεκροί θ’ ακούσουν τη φωνή του, κι όσοι έχουν πράξει
δίκαια στη ζωή τους θ’ αναστηθούν για να λάβουν μέρος στην καινούρια ζωή∙ κι όσοι
έπραξαν φαύλα έργα θ’ αναστηθούν για ν’ αντιμετωπίσουν την καταδίκη.» (Ιωαν. 5:28-29)
-

α αναστημένα σώματα των πιστών, θα απελευθερωθούν από την διαφθορά και την παρουσία
της αμαρτίας: «ο Κύριος Ιησούς Χριστός… ο οποίος θα μεταμορφώσει το φθαρτό μας
σώμα και θα το κάνει όμοιο με το δικό του ένδοξο σώμα» (Φιλ.3:20-21)

-

Τα σώματα των μη πιστών θα συνεχίσουν να μαστίζονται από τα αποτελέσματα της κατάρας του
Θεού ενάντια στην αμαρτία.

2.Τελική Κρίση
Ο Ιησούς θα ασκήσει την εξουσία του και τη δύναμή του ως βασιλιάς καταστρέφοντας όλους τους εχθρούς
του κι ευλογώντας τον πιστό λαό του στην τελική κρίση.
Κάθε άνθρωπος θα λάβει μέρος στην τελική κρίση∙
«Όποιος πιστεύει σ’ αυτόν δεν έχει να φοβηθεί τη θεϊκή κρίση∙ αυτός όμως που δεν
πιστεύει έχει κιόλας καταδικαστεί, γιατί δεν πίστεψε στο μονογενή Υιό του Θεού .» (Ιωαν.3:18)
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3.Ανακαίνιση της Δημιουργίας
Ο Ιησούς θα εξαγνίσει και θα ανακαινίσει την ίδια την δημιουργία:
«Ωστόσο, η ημέρα του Κυρίου θα έρθει όπως ο κλέφτης τη νύχτα, και τότε οι ουρανοί θα
εξαφανιστούν με τρομερό πάταγο, τα στοιχεία της φύσης θα διαλυθούν στη φωτιά, και η γη,
όπως κι όλα όσα έγιναν πάνω σ’ αυτήν, θα κατακαούν… Τότε οι ουρανοί θα διαλυθούν στη
φωτιά και τα στοιχεία της φύσεως θα καούν και θα λιώσουν. Εμείς όμως, σύμφωνα με την
υπόσχεση του Θεού, προσμένουμε καινούριους ουρανούς και καινούρια γη, όπου θα
βασιλεύει η δικαιοσύνη.» (Β Πέτρ.3:10-13)

Γ. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ
Τα αποτελέσματα της έλευσης του Ιησού θα είναι η τελική εκπλήρωση του σκοπού αυτού.
1.Η Δόξα του Θεού
Όλη η ανθρωπότητα θα αναγνωρίσει το ρόλο του Ιησού και θα γονατίσει στην εξουσία του:
«Γι’ αυτό και ο Θεός τον ανέβασε πολύ ψηλά και του χάρισε το όνομα που είναι πάνω απ’
όλα τα ονόματα. Κι έτσι, στο όνομα του Ιησού όλα τα επουράνια, τα επίγεια και τα
υποχθόνια θα προσκυνήσουν, και κάθε γλώσσα θα ομολογήσει ότι Κύριος είναι ο Ιησούς
Χριστός, για να δοξάζεται έτσι ο Θεός Πατέρας.» (Φιλ.2:9-11).
Η καλοσύνη του Θεού θα φέρει δόξα στον Θεό:
«Μ ας ανέστησε μαζί με τον Ιησού Χριστό και μας έβαλε να καθίσουμε μαζί μ’ αυτόν στα
ουράνια. Κι έτσι, με την αγάπη που μας έδειξε δια του Ιησού Χριστού, φανερώ νει στις
μελλοντικές γενιές πόσο υπερβολικά γενναιόδωρη είναι η χάρη του.» (Εφες.2:6-7).
-

Η αφιέρωσή των πιστών θα ανταμειφθεί.

-

ο Κύριος θα καταραστεί εκείνους που τον έχουν απορρίψει ως Λυτρωτή και Βασιλιά.

2.Η Χαρά της Λύτρωσης
α. κοινωνία με τον Θεό.
β. τέλεια κοινωνία ο ένας με τον άλλον.
γ. βασιλεία με τον Χριστό: «Αν υπομένουμε, μαζί του και θα βασιλέψουμε» (Β Τιμ.2:12).
Ο Ιησούς στέκει τώρα ως ο διαθηκικός αρχηγός μας, και βασιλεύει πάνω σε όλη τη δημιουργία.
Ο λυτρωμένος άνθρωπος θα βασιλεύσει τελικά στην δημιουργία με τέτοιο τρόπο που να δοξάζει τον Θεό
και να ωφελεί τέλεια την δημιουργία.

ΣΥΜ ΠΕΡΑΣΜ Α
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Ερωτήσεις Αναθεώρησης
1. Τι διδάσκει η Αγία Γραφή για την θεότητα του Χριστού;

2. Εξηγήστε την βιβλική έννοια της Τριαδικότητας.
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3. Ποια είναι η αιώνια βουλή του Θεού σχετικά με τον Χριστό;

4.Ποιοι ήταν οι ρόλοι του Θεού Πατέρα και του Θεού Υιού κατά την εβδομάδα της δημιουργίας;
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5. Πώς έγινε η πτώση του ανθρώπου;

6. Ποιο ήταν το κίνητρο του Ιησού για να λυτρώσει τους αμαρτωλούς;
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7. Συζητήστε τις θεϊκές υποσχέσεις που έκαναν βέβαιη την λύτρωση.

8. Ποιο ήταν το έργο του Ιησού για την εκπλήρωση της λύτρωσης των αμαρτωλών;
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9. Περιγράψτε τον τρόπο της δεύτερης έλευσης του Ιησού. Παραθέστε κάποια παραδείγματα από την Αγία
Γραφή.

10. Ερευνήστε τα κρίσιμα γεγονότα τα οποία θα εισάγει ο Ιησούς στην τελείωση, συμπεριλαμβανομένου και
του τι θα γίνει σε όλους τους ανθρώπους στην τελική κρίση.
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11. Ποια θα είναι τα αποτελέσματα της δεύτερης έλευσης του Ιησού;
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Ερωτήσεις Εφαρμογής
1. Πώς επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο διαβάζεις την Αγία Γραφή, η γνώση ότι ο Ιησούς είναι αιώνιος
Θεός;

2. Πώς μας βοηθάει στον ευαγγελισμό, η κατανόηση των ρόλων του κάθε μέλους της Αγίας Τριάδας;

3. Ποια παρηγοριά και ποια ενθάρρυνση βρίσκεις στο αιώνιο σχέδιο της σωτηρίας του Θεού;

4. Ποια πρακτικά συμπεράσματα μπορούμε να βγάλουμε, γνωρίζοντας ότι ο σκοπός της δημιουργίας είναι
να υπηρετούμε ως η ιδιαίτερη βασιλεία του Θεού για να φανερώσουμε τη δόξα του;

5. Πώς μπορεί η κατανόησή σου για τη πρόγνωση του Θεού, να σε παρηγορεί όταν τα πράγματα στη ζωή
σε εκπλήσσουν;

6. Γιατί χρειάζεσαι τον Ιησού ως Λυτρωτή σου;

7. Ποιοι είναι συγκεκριμένοι τρόποι που η ζωή σου έχει αλλάξει από τότε που δέχθηκες την λύτρωση του
Ιησού;

8. Με ποιες διακονίες ασχολείσαι τελευταία και πώς βοηθούν για να μοιραστείς το ευαγγέλιο του Ιησού με
τους απίστους;

9. Πώς θα πρέπει να προσεγγίζουμε τις δύσκολες σχέσεις γνωρίζοντας ότι στην τελείωση όλες οι σχέσεις θα
αποκατασταθούν;
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10. Πώς θα πρέπει να βλέπουμε και να χειριζόμαστε την δημιουργία σήμερα, γνωρίζοντας ότι ο Θεός θα την
ανακαινίσει όταν ο Χριστός θα ξανάρθει;

11. Ποιοι είναι κάποιοι συγκεκριμένοι τρόποι με τους οποίους μπορείς να ανταποκριθείς στις παρούσες
καταστάσεις σου για την τελική λύτρωση που θα λάβεις;

12. Ποια είναι κάποια πράγματα που προσμένεις στην τελείωση;

13. Ποιο είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έμαθες στη διάλεξη αυτή;
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