
ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ 

ΔΙΑΛΕΞΗ 3η  Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΚΑΙ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟY 

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 επανάληψης - 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 – 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 τμημάτων 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 
 



o Ερωτήσεις Επανάληψης – Απαντήστε στις ερωτήσεις επανάληψης στο χώρο 
που υπάρχει. Οι ερωτήσεις αναθεώρησης θα είναι καλύτερο, να τις συμπληρώσει ο 
καθένας μόνος και όχι σαν ομάδα. 

o 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. 

Ο ΒΑΣΙΛΙΑΣ ΚΑΙ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ 
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το κεντρικό θέμα της βασιλείας του Θεού καλύπτει όλο το βιβλίο της Αποκάλυψης. 

 

Ι .  Η Βασιλεία 

 

Ι .Α. Η Βασιλεία του Θεού 

Ο Θεός είναι ο παντοδύναμος βασιλιάς και αυτοκράτορας της δημιουργίας.  

 

Το βιβλίο της Αποκάλυψης τονίζει στην ενεργή και δυναμική του κυριαρχία στο σύμπαν.  

 

 «Ο Ιωάννης προς τ ις επτά εκκλησίες, που είναι στην Ασία· χάρη να είναι σε σας και 
ε ιρήνη απ' αυτόν που είναι ο Ων και ο Ην και ο Ερχόμενος· και από τα επτά πνεύματα, τα 
οποία είναι μπροστά στον θρόνο του· και από τον Ιησού Χριστό, ο οποίος είναι ο 
μάρτυρας ο πιστός, ο πρωτότοκος από τους νεκρούς, και ο άρχοντας των βασιλιάδων τής 
γης· σ' αυτόν που μας αγάπησε, και μας έλουσε από τις αμαρτίες μας με το αίμα του, και 
ο οποίος μάς έκανε βασιλιάδες, και ιερείς στον Θεό και Πατέρα του· σ' αυτόν είθε να 
είναι η δόξα και η κυριαρχική εξουσία στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.» (Αποκ.1:4-6) 

ο Θεός ανέθεσε τον ρόλο αυτό στους ανθρώπους, κάτω από την ηγεσία μιας σειράς διαχειριστών της 
διαθήκης. 

• Αδάμ,  
• Νώε,  
• Αβραάμ,  
• Μωυσή,  
• Δαβίδ   
• Χριστός.  

 



«εσείς ε ίδατε όσα έκανα στους Αιγυπτίους, και σας σήκωσα σαν επάνω σε 
φτερούγες αετού, και σας έφερα προς τον εαυτό μου· τώρα, λοιπόν, αν πραγματικά 
υπακούσετε στη φωνή μου, και φυλάξετε τη διαθήκη μου, θα είστε σε μένα ο 
εκλεκτός λαός από όλους τους λαούς· επειδή, δική μου είναι ολόκληρη η γη· κι 
εσείς θα είστε σε μένα βασίλειο ιεράτευμα, και έθνος άγιο. Αυτά είναι τα λόγια, που 
θα πεις στους γιους Ισραήλ.» (Εξοδ.19:4-6) 

 

Στη διαθήκη με τον Δαβίδ ιδιαίτερα, ο Θεός εδραίωσε την δυναστεία του Δαβίδ ως τον αγωγό της 
ευλογίας, αλλά και των κρίσεων, του Θεού  για τον λαό του. 

Στις τελευταίες μέρες ο Θεός θα ανανέωνε τη διαθήκη του μέσω ενός δίκαιου γιου του Δαβίδ.  

 

και από τον Ιησού Χριστό, ο οποίος είναι ο μάρτυρας ο πιστός, ο πρωτότοκος από τους 
νεκρούς, και ο άρχοντας των βασιλιάδων τής γης· σ' αυτόν που μας αγάπησε, και μας 
έλουσε από τις αμαρτίες μας με το αίμα του, και ο οποίος μάς έκανε βασιλιάδες, και 
ιερείς στον Θεό και Πατέρα του· σ' αυτόν είθε να είναι η δόξα και η κυριαρχική εξουσία 
στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. (Αποκ.1:5-6) 

 

Επειδή ο Ιησούς πέθανε για να μας ελευθερώσει από τις αμαρτίες μας, είμαστε τώρα η ιδιαίτερη 
ιδιοκτησία και έθνος του Θεού. Φέρουμε ακόμη και τον ίδιο τίτλο που είχε δώσει ο Θεός στον Ισραήλ στην 
Παλαιά Διαθήκη: «βασιλείς και ιερείς». 

 

ΚΑΙ σάλπισε ο έβδομος άγγελος, και έγιναν δυνατές φωνές μέσα στον ουρανό, που 
έλεγαν: Οι βασιλείες τού κόσμου έγιναν του Κυρίου μας, και του Χριστού του, και θα 
βασιλεύσει στους αιώνες των αιώνων. (Αποκ.11:15) 

Η ιδιαίτερη βασιλεία του Θεού θα εμμείνει μέχρι να νικήσει και να γεμίσει όλον τον κόσμο.  

 

Ι .Β. Η Βασιλεία του Χριστού 

 

Η βασιλεία του Ιησού είναι ένα ανθρώπινο αξίωμα. Και συνεπώς, ο Ιησούς είναι ο υπήκοος του Θεού, 
όπως ήταν ο Δαβίδ στην Παλαιά Διαθήκη. 

 

Το όνομα Χριστός είναι ένας τίτλος που αναφέρεται άμεσα στο αξίωμα του Δαβιδικού βασιλιά.  

 



Ως ο μεγάλος Υιός του Δαβίδ, ο Ιησούς εκπληρώνει όλες τις προϋποθέσεις της νέας διαθήκης που 
αναμένονταν στην Παλαιά Διαθήκη. 

 

Ο Ιησούς εξασφάλισε τη θέση του ως τον υπήκοο  βασιλιά του Θεού, καθώς πέθανε στο σταυρό και 
αναστήθηκε.  

 

Και άκουσα μια δυνατή φωνή στον ουρανό που έλεγε: Τώρα έγινε η σωτηρία και η 
δύναμη και η βασιλεία τού Θεού μας, και η εξουσία τού Χριστού του· επειδή, ρίχτηκε 
κάτω ο κατήγορος των αδελφών μας, που τους κατηγορεί μπροστά στον Θεό μας ημέρα 
και νύχτα. Κι αυτοί τον νίκησαν με το αίμα τού Αρνίου, και με τον λόγο τής μαρτυρίας 
τους· και δεν αγάπησαν την ψυχή τους μέχρι θανάτου. (Αποκ.12:10-11) 

 

Και καθώς ο Ιησούς τους πλησίασε, τους μίλησε, λέγοντας: Δόθηκε σε μένα κάθε εξουσία 
στον ουρανό και επάνω στη γη. Αφού, λοιπόν, πορευτείτε, κάντε μαθητές όλα τα έθνη, 
βαπτίζοντάς τους στο όνομα του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, 
(Ματθ.28:18-19) 

 
 

Ο Ιησούς έχει κυριαρχήσει ως βασιλιάς στην εκκλησία. Και επεκτείνει τη βασιλεία του καθώς φέρνει τη 
σωτηρία στα πέρατα της γης. 

 

Ι Ι .  Η ευσπλαχνία του Θεού 

Η ευσπλαχνία του Θεού ως  ηγεμόνα της διαθήκης:  

• έστειλε τον Υιό του να πεθάνει για τις αμαρτίες μας.  
• μας κάνει μέρος της βασιλείας του,  
• εξαίρεσε το λαό του από πολλές κρίσεις  
• προφητικές προειδοποιήσεις προς τις εκκλησίες της  
• υπεράσπισής του λαού του μέσα στον πνευματικό πόλεμο.  

 

Ο πνευματικό πόλεμος είναι ένας συνεχής αγώνας μεταξύ του Θεού και των πονηρών πνευματικών 
δυνάμεων που εργάζονται στον κόσμο αυτό.  

 

Οι Χριστιανοί έχουν εξασφαλισμένη τη νίκη στον πνευματικό πόλεμο.  

 



Ι Ι .Α. Στην Παλαιά Διαθήκη 

Η Παλαιά Διαθήκη είναι γεμάτη με αναφορές μαχών.  

 

Οι αόρατες μάχες γίνονταν πάντα μεταξύ του Θεού και των άγιων αγγέλων του από τη μια, και του 
Σατανά και των δαιμονικών του στρατών από την άλλη.  

 

Ποιος είναι,  Κύριε, όμοιός σου, ανάμεσα στους θεούς; Ποιος είναι όμοιός σου, ένδοξος 
σε αγιότητα, θαυμαστός σε ύμνους, που ενεργεί τεράστια; (Εξοδ. 15:11) 

 

Ο Θεός συχνά φανέρωνε τον εαυτό του ως τον πολεμιστή βασιλιά του Ισραήλ ο οποίος τους οδηγούσε σε 
μάχη.  

 

αληθινά, Κύριε, οι βασιλιάδες τής Ασσυρίας ερήμωσαν τα έθνη, και τους τόπους τους, 

και έρριξαν τους θεούς τους στη φωτιά· επειδή, δεν ήσαν θεοί, αλλά έργο χεριών 
ανθρώπων, ξύλα και πέτρες· γι '  αυτό, τους κατέστρεψαν· 

τώρα, λοιπόν, Κύριε Θεέ μας, σώσε μας, παρακαλώ, από το χέρι του· για να γνωρίσουν 
όλα τα βασίλεια της γης, ότι  εσύ είσαι Κύριος, ο Θεός, ο μόνος. (Β’ Βασι. 19:17-19) 

Ο βασιλιάς Εζεκίας ήξερε ότι μια μάχη με τους Ασσυρίους δεν θα ήταν απλά ενάντια στον Σενναχειρείβ 
και τα στρατεύματά του. Επρόκειτο για μια πνευματική μάχη μεταξύ του Κυρίου και των θεών της 
Ασσυρίας 

 

Ι Ι .Β. Στην Καινή Διαθήκη 

 

Ι Ι .Β.1. Η Νίκη του Χριστού 

Η Καινή Διαθήκη παρουσιάζει τη ζωή του Ιησού, τον θάνατο, την ανάσταση και την ανάληψή του ως νίκη 
όχι μόνο πάνω στην αμαρτία και τις συνέπειές της, αλλά επίσης κατά των πνευματικών εχθρών του Θεού. 

 

και αφού απογύμνωσε τις αρχές και τ ις εξουσίες, τ ις καταντρόπιασε δημόσια, όταν, 
επάνω του, θριάμβευσε εναντίον τους. (Κολ. 2:15) 

 

Η ανάσταση και η ανάληψη του Χριστού επέκτειναν την φιλεύσπλαχνη προστασία του Θεού στο λαό του. 

 



Ι Ι .Β.2. Η Δύναμη του Αγίου Πνεύματος 

 

Ή νομίζετε ότι μάταια λέει η γραφή: Προς φθόνον επιποθεί το πνεύμα, που κατοίκησε 
μέσα σας; 

Αλλά, μεγαλύτερη χάρη δίνει ο Θεός, γι '  αυτό λέει:  «Ο Θεός στους υπερήφανους 
αντιτάσσεται, στους ταπεινούς όμως δίνει χάρη». 

Υποταχθείτε, λοιπόν, στον Θεό· αντισταθείτε στον διάβολο, και θα φύγει από σας. (Ιακ. 
4:5-7) 

Ο Θεός μας ενδυναμώνει για τον πνευματικό πόλεμο μέσω του Αγίου Πνεύματος, και στην περίπτωση 
αυτή μας διατηρεί  πιστούς  και  μας βοηθάει να αντιστεκόμαστε στους πειρασμούς και στις επιρροές των 
δαιμονίων. 

 

Ο Χριστιανός χρειάζεται να φοράει ολόκληρη την πανοπλία του Θεού. 

επειδή, η πάλη μας δεν είναι ενάντια σε αίμα και σάρκα, αλλά ενάντια στις αρχές, ενάντια 
στις εξουσίες, ενάντια στους κοσμοκράτορες του σκότους τούτου τού αιώνα, ενάντια στα 
πνεύματα της πονηρίας στα επουράνια. 

Γι '  αυτό, πάρτε στα χέρια σας την πανοπλία τού Θεού, για να μπορέσετε να αντισταθείτε 
κατά την πονηρή ημέρα, και αφού καταπολεμήσετε τα πάντα, να σταθείτε. (Εφεσι. 6:12-13) 

και πάρτε τήν περικεφαλαία τής σωτηρίας, και τη μάχαιρα του Πνεύματος, που είναι ο 
λόγος τού Θεού· 

προσευχόμενοι σε κάθε καιρό, με κάθε προσευχή και δέηση εν Πνεύματι,  και 
αγρυπνώντας σ' αυτό τούτο με κάθε προσκαρτέρηση και δέηση για όλους τούς αγίους. 
(Εφεσι. 6:17-18) 

 

επειδή, τα όπλα τού πολέμου μας δεν είναι σαρκικά, αλλά δυνατά με τον Θεό για 
καθαίρεση οχυρωμάτων· (Β’ Κορ. 10:4) 

Ι Ι .Γ. Το Βιβλίο της Αποκάλυψης 

Σε όλο το βιβλίο της Αποκάλυψης, ο Ιωάννης προειδοποίησε τους Χριστιανούς για την πνευματική μάχη 
που γίνεται από την πτώση του ανθρώπου και θα συνεχίσει μέχρι να έρθει ξανά ο Χριστός.  

 

Ο Ιωάννης διαβεβαίωσε τους παραλήπτες ότι ο Θεός ήταν ο σπλαχνικός προστάτης τους.  

 

Η σπλαχνική προστασία του Θεού:  



α.  τονίζει ότι ο Χριστός έχει ήδη εξασφαλίσει τη νίκη για όλους τους πιστούς. 

 

β. μας υπενθυμίζει ότι το Άγιο Πνεύμα εφαρμόζει σήμερα τη νίκη του Χριστού στη ζωή των πιστών. 

 

γ. όταν ο Χριστός θα έρθει ξανά, ο Θεός θα βάλει ένα τέλος στη μάχη αυτή με την οριστικοποίηση της 
νίκης του κατά των εχθρών του καταστρέφοντάς τους ολοκληρωτικά. 

 

Ι Ι Ι .  Η Πιστότητα που απαιτεί από εμάς ο Θεός 

Ένας από τους λόγους που έγραψε ήταν να ενθαρρύνει τις εκκλησίες της Μικράς Ασίας ώστε να 
παραμείνουν πιστοί στον Θεό σε όλη τη διάρκεια των δυσκολιών που αντιμετώπιζαν. 

 

Οι πρώτοι παραλήπτες αντιμετώπιζαν τουλάχιστον τέσσερα διαφορετικά είδη πειρασμών ώστε να δείξουν 
απιστία στον Θεό. 

• οι συντεχνίες: έβαζε σε πειρασμό τους πιστούς ώστε να συμβιβαστούν με την ειδωλολατρία. 
• η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία: έβαζε σε πειρασμό τους Χριστιανούς να λατρεύσουν τους ψεύτικους 

θεούς. 
•  ο Ιουδαϊσμός: ασκούσε πίεση στους Χριστιανούς για να εγκαταλείψουν τον Χριστό.  
•  Χριστιανοί αιρετικοί: σε όλη την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, είχαν συμβιβάσει την πίστη τους καθώς 

ενασχολούνταν με παγανιστικές πρακτικές και σεξουαλική ανηθικότητα.  
 

 

I I I .A. Η Εμμονή στη πίστη 

Η Εμμονή μπορεί να οριστεί ως εξής: 

« Το να παραμένουμε αφοσιωμένοι στον Θεό με πίστη και έργα ανεξάρτητα από τον πειρασμό, την 
αντιπαλότητα ή την απογοήτευση». 

 

Ο Ιωάννης επανειλημμένα καλεί τους παραλήπτες της Αποκάλυψης να εμμένουν ή να νικούν.  

 

 Πέντε είδη εμμονής: 

α. Στην επιστολή προς Εβραίους κεφ. 11:1, η Γραφή ορίζει την πίστη ως εξής: 

ΕΙΝΑΙ δε η πίστη, πεποίθηση γι '  αυτά που ελπίζονται,  βεβαίωση για πράγματα που δεν 
βλέπονται. (Εβρ. 11:1) 



Ήθελε να έχουν πεποίθηση στην πίστη τους ότι τα συστήματα του κόσμου δεν ήταν τόσο καλά όσο 
φαίνονταν, και ότι όσο δύσκολη κι αν ήταν η Χριστιανική ζωή, ήταν ο μόνος δρόμος στην πραγματική 
ασφάλεια, απόλαυση και ευημερία. 

 

β. αγάπη στο Θεό. 

Το βιβλίο της Αποκάλυψης καλεί όλους τους πιστούς να κρατούν ζωντανή και δυνατή την αγάπη τους για 
τον Θεό.  

 

γ. μαρτυρία προς τους άλλους. 

Οι εκκλησίες που ήταν πιστές στον Χριστό την εποχή του Ιωάννη στέκονταν σε πλήρη αντίθεση με την 
κοινωνία γύρω τους. 

 

 Η απλή αλήθεια κάνει την μαρτυρία των πιστών πάρα πολύ σημαντική.  

 

δ. ηθική καθαρότητα. 

Οι προτροπές για την ηθική καθαρότητα βρίσκονται συχνά στις επτά επιστολές προς τις εκκλησίες.  

 

ε.  διδασκαλία. 

 

Το βιβλίο της Αποκάλυψης καλεί συστηματικά τους πιστούς να διατηρούν την αληθινή διδασκαλία  

Μας δίνει επίσης πρακτικές οδηγίες για το πώς να εμμένουμε. 

 

Ι Ι Ι .Β. Η Λατρεία 

Το βιβλίο δίνει μια αξιοθαύμαστη έμφαση στη λατρεία.  

 

το βιβλίο κάνει μια ξεκάθαρη σύνδεση μεταξύ της θλίψης και της λατρείας.  

 

και ψάλλουν μια καινούργια ωδή, λέγοντας: Άξιος είσαι να πάρεις το βιβλίο, και να 
ανοίξεις τ ις σφραγίδες του· επειδή, σφάχτηκες, και μας αγόρασες στον Θεό με το αίμα 
σου, από κάθε φυλή και γλώσσα και λαό και έθνος· και μας έκανες βασιλιάδες και ιερείς 
στον Θεό μας· και θα βασιλεύσουμε επάνω στη γη. (Αποκ. 5:9-10) 



τρεις λόγοι για λατρεία προς τον Θεό.  

 

Ι Ι Ι .Β.1. Η Λύτρωση του Χριστού στο Παρελθόν 

 

Ένας λόγος που το βιβλίο της Αποκάλυψης μας δίνει για τη λατρεία του Θεού είναι το έργο της σωτηρίας 
που έκανε ο Χριστός για μας. 

 

Ο κάθε πιστός θα πρέπει να έχει την ίδια ανταπόκριση ευχαριστίας για τη σωτηρία που έχουμε λάβει.  

 

Ι Ι Ι .Β.2. Η Τιμή που μας έχει δώσει ο Θεός στο παρόν 

Στον παρόντα καιρό, ο Θεός κυβερνάει  στο θρόνο του στον ουράνιο ναό του. Καλεί το λαό του στη γη να 
είναι ένα «βασίλειο ιερέων». 

 

υπήρχε μια προσμονή στην Παλαιά Διαθήκη για τη μέρα που όλος ο πιστός λαός του Θεού θα ήταν 
βασιλιάδες και ιερείς στη γη. 

 

τώρα, λοιπόν, αν πραγματικά υπακούσετε στη φωνή μου, και φυλάξετε τη διαθήκη μου, 
θα είστε σε μένα ο εκλεκτός λαός από όλους τους λαούς· επειδή, δική μου είναι ολόκληρη 
η γη· κι εσείς θα είστε σε μένα βασίλειο ιεράτευμα, και έθνος άγιο. Αυτά είναι τα λόγια, 
που θα πεις στους γιους Ισραήλ. (Εξοδ. 19:5-6) 

Η εκκλησία είναι τώρα  ένα βασιλικό ιερατικό που κυριαρχεί επάνω στη γη.  

 

και μας έκανες βασιλιάδες και ιερείς στον Θεό μας· και θα βασιλεύσουμε επάνω στη γη. 
(Αποκ. 5:10) 

Ένας σημαντικός λόγος που ανήκει στον Ιησού η λατρεία είναι ότι έχει τιμήσει τον λαό του στο παρόν 
καθώς τους έχει ορίσει να υπηρετούν ως ιερείς του και ως βασιλιάδες που θα κυβερνούν πάνω στη γη. 

 

και από τον Ιησού Χριστό, ο οποίος είναι ο μάρτυρας ο πιστός, ο πρωτότοκος από τους 
νεκρούς, και ο άρχοντας των βασιλιάδων τής γης· σ' αυτόν που μας αγάπησε, και μας 
έλουσε από τις αμαρτίες μας με το αίμα του, και ο οποίος μάς έκανε βασιλιάδες, και 
ιερείς στον Θεό και Πατέρα του· σ' αυτόν είθε να είναι η δόξα και η κυριαρχική εξουσία 
στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. (Αποκ. 1:5-6) 

 



Ως ιερείς του Θεού, οι πιστοί πραγματικά διακονούν τον Κύριο στον ουρανό. 

 

Ι Ι Ι .Β.3. Οι Ευλογίες του Μέλλοντος 

Το βιβλίο της Αποκάλυψης καλεί την εκκλησία στη λατρεία του Θεού εξαιτίας των μεγάλων ευλογιών που 
θα μας δώσει μετά τη τελική κρίση που θα ξεκινήσει την αιώνια βασιλεία μας με τον Χριστό  στους νέους 
ουρανούς και τη νέα γη.  

Παραδείγματα Λατρείας: 

πρεσβύτεροι στον ουρανό στο κεφ. 11:16-18. Και οι 24 πρεσβύτεροι, που κάθονται μπροστά 
στον Θεό επάνω στους θρόνους τους, έπεσαν με το πρόσωπό τους μπρούμυτα και 
προσκύνησαν τον Θεό, λέγοντας: Σε ευχαριστούμε, Κύριε Θεέ, Παντοκράτορα, ο Ων και ο 
Ην και ο Ερχόμενος· επειδή, πήρες τη μεγάλη σου δύναμη, και βασίλευσες· και τα έθνη 
οργίστηκαν, και ήρθε η οργή σου, και ο καιρός των νεκρών, για να κριθούν, και να 
δώσεις τον μισθό στους δούλους σου, τους προφήτες, και στους αγίους, και σ' εκείνους 
που φοβούνται το όνομά σου, τους μικρούς και τους μεγάλους, και να φθείρεις αυτούς 
που φθείρουν τη γη. (Αποκ. 11:16-18) 

 

Ένα πλήθος που φορούσε λευκές στολές και κρατούσε κλαδιά φοινικιάς: Ύστερα απ' αυτά, ε ίδα, και 
ξάφνου, ένα μεγάλο πλήθος, το οποίο κανένας δεν μπορούσε να απαριθμήσει,  από κάθε 
έθνος και φυλές και λαούς και γλώσσες, οι οποίοι στέκονταν μπροστά στον θρόνο και 
μπροστά στο Αρνίο, ντυμένοι με λευκές στολές και έχοντας στα χέρια τους φοίνικες·και 
κράζοντας με δυνατή φωνή, έλεγαν: Η σωτηρία είναι τού Θεού μας, που κάθεται επάνω 
στον θρόνο, και του Αρνίου. (Αποκ.  7:9-10) 

Ο κάθε πιστός μπορεί να προσμένει τις μεγάλες ευλογίες του μέλλοντος, και στον ουρανό όταν πεθάνει 
αλλά και στους νέους ουρανούς και στη νέα γη όταν ο Ιησούς έρθει ξανά.  

IV. Οι Συνέπειες της Πιστότητας και της Απιστίας προς τον Θεό 

Συνέπειες που θα έχουν οι άνθρωποι όταν ο Χριστός θα έρθει ξανά για να φέρει τη βασιλεία του Θεού 
στην πληρότητά της.  

 

 

IV. Α. Οι Τελευταίες Κατάρες 

Τρία στοιχεία που θα συμπεριληφθούν στις τελευταίες κατάρες ενάντια στους εχθρούς του Θεού:  

α. καταστροφή του δράκου, του θηρίου και του ψευδοπροφήτη. 

Όλες οι δαιμονικές δυνάμεις που είχαν πολεμήσει δίπλα του θα έχουν την ίδια αιώνια καταστροφή. 

 



β. η ήττα των εχθρικών βασιλιάδων και εθνών. 

Στην Αποκάλυψη μας περιγράφεται η καταστροφή των βασιλιάδων και των εθνών που είναι εχθροί του 
Θεού 

Και η μεγάλη Βαβυλώνα ήρθε σε ενθύμηση μπροστά στον Θεό, για να δώσει σ' αυτή το 
ποτήρι από το κρασί τού θυμού τής οργής του. (Αποκ. 16:19) 

 

γ. η καταδίκη των απίστων.  

κάθε άπιστος κάτοικος αυτών των εθνών θα λάβει την τελική κρίση του Θεού,  

 

και ε ίδα τούς νεκρούς, μικρούς και μεγάλους, να στέκονται μπροστά στον Θεό, και 
ανοίχθηκαν τα βιβλία· και ανοίχθηκε ένα άλλο βιβλίο, που είναι τής ζωής· και κρίθηκαν οι 
νεκροί από τα γραμμένα μέσα στα βιβλία, σύμφωνα με τα έργα τους. Και η θάλασσα 
έδωσε τους νεκρούς που ήσαν μέσα σ' αυτή, και ο θάνατος και ο άδης έδωσαν τους 
νεκρούς, που ήσαν μέσα σ' αυτούς· και κρίθηκαν κάθε ένας σύμφωνα με τα έργα τους. 
Και ο θάνατος και ο άδης ρίχθηκαν στη λίμνη τής φωτιάς· αυτός ε ίναι ο δεύτερος 
θάνατος. Και όποιος δεν βρέθηκε γραμμένος στο βιβλίο τής ζωής, ρίχθηκε στη λίμνη τής 
φωτιάς. (Αποκ. 20:12-15) 

 

. 

IV. Β. Οι Τελευταίες Ευλογίες 

Η δημιουργία θα έχει καθαρίσει από τους εχθρούς του Θεού, το σύμπαν το ίδιο θα ανακαινιστεί, με 
αποτέλεσμα  να έχουμε «νέους ουρανούς» και μια νέα γη για τον πιστό λαό του Θεού για να απολαμβάνει 
για πάντα. 

ΚΑΙ ε ίδα έναν καινούργιο ουρανό και μια καινούργια γη· επειδή, ο πρώτος ουρανός και η 
πρώτη γη παρήλθε· και η θάλασσα δεν υπάρχει πλέον. Και εγώ ο Ιωάννης είδα την άγια 
πόλη, την καινούργια Ιερουσαλήμ, που κατέβαινε από τον Θεό, από τον ουρανό, 
ετοιμασμένη σαν νύφη στολισμένη για τον άνδρα της. Και άκουσα μια δυνατή φωνή από 
τον ουρανό, που έλεγε: Δέστε, η σκηνή τού Θεού μαζί με τους ανθρώπους, και θα 
σκηνώσει μαζί τους, κι  αυτοί θα είναι λαοί του, κι  αυτός ο Θεός θα είναι μαζί τους Θεός 
τους. Και ο Θεός θα εξαλείψει κάθε δάκρυ από τα μάτια τους, και ο θάνατος δεν θα 
υπάρχει πλέον· ούτε πένθος ούτε κραυγή ούτε πόνος δεν θα υπάρχουν πλέον· επειδή, τα 
πρώτα παρήλθαν. Κι αυτός που κάθεται επάνω στον θρόνο είπε: Δέστε, κάνω καινούργια 
τα πάντα. Και μου λέει:  Γράψε· επειδή, αυτά τα λόγια είναι αληθινά και πιστά. (Αποκ. 
21:1-5) 

Τρεις τελευταίες ευλογίες  

IV. Β. 1. Η Ανακαίνιση της Δημιουργίας 



Στο κεφ. 21:1, 4 μαθαίνουμε ότι ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη θα παρέλθουν,  

 

η παλιά δημιουργία θα ανακαινιστεί.  

 

Και άκουσα μια δυνατή φωνή από τον ουρανό, που έλεγε: Δέστε, η σκηνή τού Θεού μαζί 
με τους ανθρώπους, και θα σκηνώσει μαζί τους, κι  αυτοί θα είναι λαοί του, κι αυτός ο 
Θεός θα είναι μαζί τους Θεός τους. Και ο Θεός θα εξαλείψει κάθε δάκρυ από τα μάτια 
τους, και ο θάνατος δεν θα υπάρχει πλέον· ούτε πένθος ούτε κραυγή ούτε πόνος δεν θα 
υπάρχουν πλέον· επειδή, τα πρώτα παρήλθαν. (Αποκ. 21:3-4) 

Και δεν θα υπάρχει κανένα ανάθεμα πλέον· και ο θρόνος τού Θεού και του Αρνίου θα 
είναι μέσα σ' αυτή· και οι δούλοι του θα τον λατρεύσουν. (Αποκ. 22:3) 

Στους νέους ουρανούς και στη νέα γη, η κατάρα που είχε δώσει ο Θεός στον Αδάμ και στην Εύα στον 
Κήπο της Εδέμ, θα αφαιρεθεί τελικά.  

 

Ένας από τους πιο πλούσιους συμβολισμούς που χρησιμοποίησε ο Ιωάννης ήταν η εικόνα του ποταμού 
της ζωής που περνάει μέσα από την Νέα Ιερουσαλήμ και τρέφει το δέντρο της ζωής. 

 

Και μου έδειξε έναν καθαρό ποταμό με νερό τής ζωής, λαμπερόν σαν κρύσταλλο, που 
έβγαινε από τον θρόνο τού Θεού και του Αρνίου. Στο μέσον τής πλατείας της, και του 
ποταμού, από εδώ και από εκεί,  ήταν το δέντρο τής ζωής, που φέρνει δώδεκα καρπούς, 
κάνοντας κάθε έναν μήνα τον καρπό του· και τα φύλλα τού δέντρου είναι για θεραπεία 
των εθνών. (Αποκ. 22:1-2) 

 

Έτσι θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Κύριος ο Θεός σας, ο οποίος κατοικώ στη Σιών, στο 
βουνό μου το άγιο· τότε, η Ιερουσαλήμ θα είναι αγία, και αλλογενείς δεν θα περάσουν 
πλέον μέσα απ' αυτή. Και κατά την ημέρα εκείνη, τα βουνά θα σταλάξουν γλεύκος, και οι 
λόφοι θα ρέουν γάλα, και όλα τα ρυάκια τού Ιούδα θα ρέουν νερά, και μια πηγή θα 
αναβλύσει προς τα έξω από τον οίκο τού Κυρίου, και θα ποτίζει τη φάραγγα του Σιττείμ. 
( Ιωήλ 3:17-18) 

 

IV. Β. 2. Ο Παγκόσμιος Ναός 

Σε όλη την Παλαιά Διαθήκη, ο Θεός ξεχώρισε κάποιους άγιους τόπους όπου φανέρωσε την παρουσία 
του κατά έναν ιδιαίτερο τρόπο.  

 



Και ναό δεν είδα μέσα σ' αυτή· επειδή, ναός της είναι ο Κύριος, ο Θεός, ο 
Παντοκράτορας, και το Αρνίο. Και η πόλη δεν έχει ανάγκη τον ήλιο ούτε το φεγγάρι, γ ια 
να φέγγουν μέσα σ' αυτή· επειδή, η δόξα τού Θεού τη φώτισε, και ο λύχνος της είναι το 
Αρνίο. (Αποκ. 21:22-23) 

 

Και άκουσα μια δυνατή φωνή από τον ουρανό, που έλεγε: Δέστε, η σκηνή τού Θεού μαζί 
με τους ανθρώπους, και θα σκηνώσει μαζί τους, κι  αυτοί θα είναι λαοί του, κι αυτός ο 
Θεός θα είναι μαζί τους Θεός τους. (Αποκ. 21:3) 

Στους νέους ουρανούς και στη νέα γη, η ιδιαίτερη παρουσία του Θεού θα βρίσκεται μαζί με όλο το λαό 
του, σε όλο τον κόσμο. 

 

Η ανακαίνιση του κόσμου θα δημιουργήσει αυτόν τον παγκόσμιο ναό εξαιτίας του έργου του Ιησού 
Χριστού.  

 

IV. Β. 3. Η Αιώνια Βασιλεία του Ιησού Χριστού 

Μόνο ο τελευταίος Δαβιδικός βασιλιάς, ο Ιησούς Χριστός, θα ενθρονιστεί στην Νέα Ιερουσαλήμ, και μόνο 
η δική του βασιλεία δεν θα έχει τέλος 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 

  



Ερωτήσεις Επανάληψης 

1. Περιγράψτε τη βασιλεία του Θεού ως τον ηγεμόνα πάνω σε όλη την δημιουργία. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Περιγράψτε τη βασιλεία του Χριστού ως τον υποτελή ή τον υπηρέτη βασιλιά. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Πώς φανέρωσε ο Θεός την ευσπλαχνία του στην Παλαιά Διαθήκη; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Πώς φανέρωσε ο Θεός την ευσπλαχνία του στην Καινή Διαθήκη; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5. Πώς φανέρωσε ο Θεός την ευσπλαχνία του στο λαό του μέσα στο βιβλίο της Αποκάλυψης; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Γιατί είναι η εμμονή μια έκφραση της αφοσίωσης στον Θεό; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

7. Γιατί θα πρέπει να εκφράζουμε την αφοσίωσή μας στον Θεό με λατρεία; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Ποιες είναι οι συνέπειες που απορρέουν από την αφοσίωση και την απιστία μας στον Θεό; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Ερωτήσεις Εφαρμογής 

1. Ποια παρηγοριά θα πρέπει να σας δίνει η βασιλεία του Θεού και του Χριστού στις παρούσες 
συνθήκες της ζωής σας; 

2. Ποια ενθάρρυνση μπορούμε να λάβουμε γνωρίζοντας ότι ο Θεός προστατεύει τον πιστό λαό του 
από τις δαιμονικές δυνάμεις; 

3. Με ποιον τρόπο σας βοηθούν οι διακονίες με τις οποίες ασχολείστε σήμερα, να ζείτε στην 
πραγματικότητα της νίκης του Χριστού πάνω στους πνευματικούς εχθρούς του Θεού; 

4. Πώς θα μπορούσες να χρησιμοποιήσεις το μήνυμα της δύναμης του Αγίου Πνεύματος στο βιβλίο 
της Αποκάλυψης για να σε βοηθήσει στον πνευματικό πόλεμο; 

5. Πώς θα πρέπει το έργο της λύτρωσης του Χριστού στο παρελθόν να μας εμπνέει στη λατρεία 
σήμερα; 

6. Ποιες είναι κάποιες συμπεριφορές και ενέργειες που θα πρέπει να έχουμε γνωρίζοντας ότι ο Θεός 
μας έχει τιμήσει ως βασιλιάδες και ιερείς; 

7. Πώς θα πρέπει να λατρεύεις τον Θεό στις παρούσες συνθήκες ζωής σου για τις ευλογίες που θα 
σου δώσει ο Θεός στο μέλλον; 

8. Ποιοι είναι κάποιοι τρόποι που το βιβλίο της Αποκάλυψης σε έχει παρακινήσει να παραμείνεις 
πιστός στον Θεό; 

9. Ποιες συμπεριφορές και ενέργειες θα πρέπει να έχουμε προς τους απίστους γνωρίζοντας ότι ο 
Θεός θα καταδικάσει τους εχθρούς του κατά την τελική κρίση; 

10. Ποιες είναι ορισμένες από τις ευλογίες που προσμένεις στους νέους ουρανούς και στη νέα γη; 

11. Πώς μπορεί το όραμα του μελλοντικού παγκόσμιου ναού του Θεού να σου δώσει σήμερα ελπίδα; 

12. Ποιο είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις διδαχτεί στη διάλεξη αυτή; 

 

 

  

 


